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ՀԱՅ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՀԱՅ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՀԱՅ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՀԱՅ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐԻ ԵՐԿԵՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՐԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ    

 
    Հակոբյան Արմենուհի Հակոբյան Արմենուհի Հակոբյան Արմենուհի Հակոբյան Արմենուհի     

Արմանիսի հիմնական դպրոցԱրմանիսի հիմնական դպրոցԱրմանիսի հիմնական դպրոցԱրմանիսի հիմնական դպրոց    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    պատմագրություն, պատմաքաղաքական իրավիճակ,  
դեպքերի և իրադարձությունների բազմատեսանկյուն մոտեցումը, աղբյուրա-
գիտություն: 

 
Ուսուցման մեթոդները պայմանականորեն բաժանվում են երկու խմբի՝ 

ավանդական և ժամանակակից: Ավանդական են համարվում ուսուցչակենտրոն-
բացատրական, աշակերտին պատրաստի գիտելիքներ փոխանցելու մեթոդները: 
Ժամանակակից է համարվում վերջին տարիներին եվրոպական կրթական հա-
մակարգից ներմուծված աշակերտակենտրոն ուսուցումը, որն իրականացվում է 
խմբային եղանակներով:  

Հայ պատմիչների երկերիուսուցման գործընթացում կարևոր է պատմաքա-
ղաքական իրավիճակի մասին տեղեկությունների հաղորդումը վերլուծական 
եղանակով կամ ինչպես անվանում է Կ. Պետեր Ֆրիցշեն, «դեպքերի և իրադար-
ձությունների բազմատեսանկյուն մոտեցմամբ»: Վերջինս մեր սեփական տեսա-
կետին զուգահեռ ուրիշի տեսակետը հաշվի առնող «ընկալման ռազմավարու-
թյունն» [1] է, որը ենթադրում է «պատրաստ լինել և կամենալ իրադրությունը դի-
տարկել տարբեր տեսանկյուններից»: 

•  Ընդունել, որ աշխարհը տեսնելու իմ սեփական եղանակից բացի գոյու-
թյուն ունեն այլ եղանակներ նույնպես, որոնք կարող են լինել նույնքան 
ճշմարիտ և կողմնակալ, որքան իմ սեփականը: 

•  Պատկերացնել ինձ ուրիշի աչքերով: 
Պատմության դասավանդման գործընթացում Էնն Լոու-Բիերի բնորոշմամբ 

բազմատեսանկյուն մոտեցումը թույլ է տալիս «պատմական իրադարձու-
թյունների դիտարկումը մի քանի տեսանկյուններից»: 

Հայ ժողովրդի պատմության բազմատեսանկյուն ուսումնասիրությունը են-
թադրում է նախ և առաջ հայ գրականության իմացություն. 5-րդ դարի գրավոր 
երկերն ունեն պատմագեղարվեստական նշանակություն: Ագաթանգեղոսի, 
Փավստոս Բուզանդի, Մ. Խորենացու, Եղիշեի երկերից ընտրված հատվածների 
ընթերցանության, մեկնաբանության և վերլուծության արդյունքում պարզ է դառ-
նում, թե ինչ պատամական իրադարձության մասին է խոսքը, և տվյալ պատմա-
կան փաստը ինչպես է ներկայացվում տարբեր հեղինակների երկերում: Կատար-
վում է տարբեր տեսակետների համեմատություն, համադրում, վերլուծություն, 
որի արդյունքում յուրաքանչյուր ընթերցող՝ աշակերտ կամ ուսուցիչ, կատարում է 
իր սեփական եզրակացությունները՝ հիմք դնելով ուսուցման գործընթացի մի կա-
րոր բաղադրիչի՝ բանավեճի: 

 Այսպիսով՝ գրավոր մշակույթըաղբյուր է դառնում հայ պատմիչների 
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երկերիուսումնասիրության, որի ուսումնասիրման արդյունքում առաջարկում 
ենք լրացնել հետևյալ աղյուսակը. 

 
Աղբյուրը պնդում է.... Աղբյուրից հետևում է.... Աղբյուրը չի նշում.... 

   
 
Տեքստային աղբյուրները՝ վիմագիր արձանագրություններն ու ձեռագրերը 

պատմական նյութի ուսումնասիրման տեսակետից առավել առաջնայինեն, որոնց 
օգտագործումն ունի անցյալի մասին բազմակողմանի տեղեկատվություն ստա-
նալու նպատակ: 

Ներկայացված աղբյուրագիտական աշխատանքները դասարանում կառու-
ցողական կրթության հիմունքներով և եղանակներով կատարելու նպատակով 
առաջարկում ենք հետևյալ մանկավարժական նորագույն տեխնոլոգիաները: 

«ԽոսափողԽոսափողԽոսափողԽոսափող» » » » մեթոդը մեթոդը մեթոդը մեթոդը յուրաքանչյուր խոսափող կրող աշակերտի հնարավո-
րություն է տալիս արագ, հերթականությամբ ինչ-որ բան ասել հարցի վերաբեր-
յալ, արտահայտել սեփական կարծիքը կամ դիրքորոշումը՝ պատկերացնելով, թե 
ձեռքին ունեն խոսափող: Այս մեթոդը հատկապես կիրառելի է դասասկզբին, երբ 
անհրաժեշտ է որոշել աշակերտների կողմից պարապմունքի թեմայի ընկալման 
մակարդակը: Օրինակ՝ դասի սկզբին դասավանդողը կարող է աշակերտներին 
հարցնել. «Ովքե՞ր են հայոց պատմիչները, և ի՞նչ ստեղծագործություններ են 
նրանք գրել» և հնչած տեսակետների հիման վրա շարունակել դասը: Գործընթա-
ցը համարվում է ավարտված, երբ բոլոր մասնակիցներն արտահայտվել են «խո-
սափողի» միջոցով: Հավաքագրված կարծիքները ուսուցչին հնարավորություն են 
տալիս առավել արդյունավետ կազմակերպել աշխատանքը կրթական նպատակ-
ներին հասնելու համար: 

««««Չավարտված նախադասություններՉավարտված նախադասություններՉավարտված նախադասություններՉավարտված նախադասություններ» » » » մեթոդը հաճախ համակցում են «խո-
սափող»-ի հետ՝ ավելի հիմնավորելով սեփական մտքերը տարբեր ձևերով արտա-
հայտելու աշխատանքը, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպման կարգը: 

1. Դասավանդողը, ձևակերպելով չավարտված նախադասությունը, արտա-
հայտվելու հնարավորություն է տալիս «Հայ պատմիչների երկերը» թեմայի շուրջ՝ 
օգտագործելով երևակայական խոսափողը, և սովորողներին առաջարկում է այն 
ավարտել ըստ հերթականության: 

2. Յուրաքանչյուր հաջորդ մասնակից պետք է իր ելույթն սկսի առաջարկ-
ված բանաձևից: Մասնակիցներն աշխատում են բաց նախադասություններով: 
Օրինակ՝ «Այսօրվա պարապմունքի՝ ինձ համար ամենակարևոր հայտնությու-
նը....»: 

««««ՓՐԵՍՓՐԵՍՓՐԵՍՓՐԵՍ» » » » (PRES - Position, Reason, Example, Solution -Դիրքորոշում, Հիմնավո-
րում, Օրինակ, Եզրահանգում) մեթոդը կիրառվում է փաստարկման, հիմնավոր-
ման և քննարկվող հարցի մասին հստակ դիրքորոշում ունենալու դեպքում: Մեթո-
դի հիմնական նպատակն է սովորել հստակ և հակիրճ ձևակերպել և փաստարկ-
ված ներկայացնել սեփական կարծիքը քննարկվող հարցի վերաբերյալ: Այսպիսով 
նորագույն մանկավարժական տեխնոլոգիան ավելի արդյունավետ է իրագործ-
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վում և հասնում ճիշտ նպատակակետին՝ «ուղեկցվելով նյութի բովանդակության 
կառուցման համար կարևոր գործոններով» [2, 96]: 

Հայ պատմիչների երկերի ուսուցման արդյունավետ եղանակներից է դասա-
խոսությունը, որի ընթացքում, կիրառելով ցուցադրական նյութեր, հիմնական շեշ-
տադրվում է ուսուցանվող նյութի բովանդակությունը: Ստորև ներկայացնում ենք 
«Հայ պատմագրություն» թեմայով դասախոսության նմուշ-օրինակ: 
 

 
 
Մարդկային հասարակության գործունեությունը՝ իր տարատեսակ 

դրսևորումներով, ամբողջությամբ վերցրած կոչվում է պատմություն, որը կա-
տարվում է որոշակի տեղի և ժամանակի մեջ: 

Հայ պատմագրական առաջին խոշոր երկը Ագաթանգեղոսի «Պատմություն 
Հայոց» գիրքն է, որն արտացոլում է հայ ժողովրդի պատմության կարևորագույն 
շրջաններից մեկը: Գիրքն ընդգրկում է 3-րդ դարի երկրորդ կեսից մինչև 4-րդ 
դարի 20-ական թթ. ընկած ժամանակաշրջանի դեպքերը: Ագաթանգեղոսն իր 
պատմությունը նվիրել է Հայաստանում քրիստոնեության տարածմանն ու հաս-
տատմանը: Նա պատմական տեղեկություններին զուգահեռ ներկայացնում է 
քրիստոնյա սրբերի կյանքը:  

ԱռաջադրանքԱռաջադրանքԱռաջադրանքԱռաջադրանք: : : : Կարդալ հատվածներ. «Պատմություն Հայոց», «Վարք և պատ-
մություն սուրբ Գրիգորի» գրքերից: 

Ագաթանգեղոսի երկը սկզբնաղբյուր է եղել Մ.Խորենացու և ուրիշների հա-
մար։ Մեծ է նրա ինչպես պատմական, այնպես էլ գրական-գեղարվեստական ար-
ժեքը։ Ագաթանգեղոսի երկը՝ որպես Հայոց աշխարհի պատմության աղբյուր, իր 
տեսակի մեջ թերևս միակն է, որ ներկայացնում է հայ ժողովրդի «դարձը»՝ հաղոր-
դելով նաև նյութեր հայ հեթանոսական կրոնի և ժողովրդական հավատալիքների 
մասին, արտացոլում է նոր և հին կրոնների՝ քրիստոնեության ու հեթանոսության 
պայքարի աստիճանական զարգացումը, առաջինի վերջնական հաղթանակը։ 
Վերջապես, Ագաթանգեղոսը հաղորդում է բավական հարուստ տեղեկություններ 
Հայաստանի նախարարական կազմի, ներքին կյանքի, աշխարհագրության և 
տնտեսության մասին։ 

Ագաթանգեղոսի պատմությունը շարունակել է Փավստոս Բուզանդը՝ գրի 
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առնելով 4-րդ դ. 30-ական թվականներից մինչև 387թ. ընկած պատմությունը: Բու-
զանդի անձնավորության և ծագման մասին, բացի իր գրքի հիշատակությունները, 
այլ վկայություններ չկան: 

Հեղինակը փառաբանել է հայ ժողովրդի ազատասիրական ոգին, նկարագրել 
նրա կռիվները պարսկական զորքերի դեմ, Հռոմեական կայսրության և Սասան-
յան Պարսկաստանի միջամտությունները Հայոց թագավորության ներքին գործե-
րին: Նա իր պատմությունն ավարտում է Հայոց թագավորության՝ Հռոմի և Պարս-
կաստանի միջև 387թ. բաժանմամբ: Խոսելով այդ մասին՝ պատմիչը սրտի մորմո-
քով արձանագրում է, թե «Այն ժամանակ և այնուհետև Հայոց թագավորությունը 
բաժանվեց, ցրվեց, նվազեց, իր նախկին մեծությունից ընկավ»: 

Պատմահայր Մովսես Խորենացին առանձնանում է 5-րդ դ. հայ պատմագիր-
ների շարքում: Սահակ Բագրատունու մեկենասությամբ գրված նրա «Պատմու-
թյուն Հայոց» երկը մի զարմանահրաշ ստեղծագործություն է, որն ընդգրկում է հա-
յոց պատմությունը՝ սկսած մեր ժողովրդի ծագումից մինչև 5-րդ դ. կեսերը: Պատ-
մահայրն ի մի է բերել և սերունդներին թողել հայ ժողովրդի առաջին ամբողջա-
կան պատմությունը, որը նա բաժանել է երեք գրքի: Առաջին գրքում պատմվում է 
Հայկ Նահապետի և նրան հաջորդած սերունդների կատարած գործերի մասին: 
Երկրորդ գրքում հանդես են գալիս հայոց մեծ բարեփոխիչներ Վաղարշակ և Ար-
տաշես թագավորները, ներկայացվում է մի շարք այլ թագավորների գործունեու-
թյունը: 

Պատմահայրն օգտվել է նաև օտար հեղինակների երկասիրություններից, 
ինչպես նաև «Աստվածաշնչից»: Նրա երկը մեզ է հասցրել ժողովրդական բանա-
հյուսության շատ նմուշներ՝ Հայկի և Բելի պատմությունը, Արայի և Շամիրամի 
ավանդազրույցը, Վահագնի ծննդյան, Արտաշես արքային ձոնված Գողթան եր-
գերը և այլն: 

ԱռաջադրանքԱռաջադրանքԱռաջադրանքԱռաջադրանք: Գրաբարով սովորել արտասանել Գողթան երգերը, մեկնա-
բանել:    

Պատմահայրը հայ ժողովրդի պատմությունը գրել է հարևան ժողովուրդների 
պատմության ընդհանուր հենքի վրա և այդ պատճառով նրա երկը հարուստ նյութ 
է պարունակում նաև Վիրքի, Աղվանքի, Պարսկաստանի, Ասորիքի և անգամ 
առավել հեռավոր աշխարհների մասին՝ Իռլանդիայից մինչև Չինաստան: Այդ 
հատկապես արտացոլվել է նրա հեղինակած «Աշխարհացույց»-ում: 

Մովսես Խորենացու «Հայոց Պատմություն»-ը եղել է միջնադարյան հայ հա-
մալսարանների հիմնական դասագիրքը, որով հայրենասիրական ոգով դաստիա-
րակվել են հայ ժողովրդի տասնյակ սերունդներ: Նա անվանվել է «Մեծն Քերթող», 
«Քերթողահայր»: Պատմահոր անունը հայտնի է ամբողջ աշխարհին, իսկ նրա 
գործը թարգմանվել է աշխարհի բազմաթիվ լեզուներով:  

5-րդ դ. հեղինակ Եղիշեն նկարագրել է պարսկական տիրապետության դեմ 
Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ բռնկված հուժկու ժողովրդական 
ապստամբությունը:  

5-րդ դարի վերջին պատմիչն է Ղազար Փարպեցին: Նա մեզ է ներկայացնում 
4-րդ դ. վերջի և 5-րդ դ. պատմությունը: Լինելով հիմնականում ճշմարտապատում 
ոճով գրող հեղինակ՝ նա առաջնորդվել է այն սկզբունքով, որ «Պետք է ստույգը 
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գրել, չեղածը չավելացնել, եղածները չպակասեցնել»: Պատմիչն արժեքավոր և ար-
ժանահավատ տեղեկություններ է հաղորդել Վարդանանց և Վահանանց պատե-
րազմների մասին: 

5-րդ դարի գրականությունը պատմագրությամբ չի ավարտվում: Այս ժամա-
նակաշրջանում ստեղծվեցին նաև վարքագրական և կրոնափիլիսոփայական եր-
կեր, որոնցից պատմագրության առումով հետաքրքրական է Կորյունի «Վարք 
Մաշտոցի» երկը՝ իբրև Մեսրոպ Մաշտոցի վարք և հայոց գրերի ստեղծման պատ-
մություն: 

Գիտելիքի ստացմանը հաջորդում է հմտությունների յուրացումը, որը կազ-
մակերպված քննարկումների տեսքով տեղի է ունենում հաջորդ դասաժամին՝ 
առանձին թեմատիկ հարցախմբերում ներառված աղբյուրների օգնությամբ կազ-
մակերպած խմբային աշխատանքների ընթացքում: 

Ներդասարանական մեթոդական առաջարկներ անելուց առաջ կարևոր է, որ 
յուրաքանչյուր նյութի ուսումնասիրության ժամանակ որոշակիացվեն սովորող-
ների տարիքը, նյութի ուսումնասիրության համար անհրաժեշտ ժամանակը, դա-
սի նպատակը և նախատեսվող կրթական արդյունքները: Հարկավոր է ուշադրու-
թյուն դարձնել այն հանգամանքին, որ նախատեսվող կրթական այդ արդյունքնե-
րը ծրագրավորվել են՝ հաշվի առնելով սովորողների անհատական ճանաչողա-
կան ունակությունները (ողջ դասարանի համար, սովորողների մեծ մասի համար 
և վերջապես, նրանց համար, ովքեր պատրաստ են ձեռք բերել ավելի խորը գիտե-
լիքներ և ունակություններ):  

Հայ պատմիչների երկերը ուսուցանելիս դասի վերջում առաջարկում ենք 
կազմակերպել ամփոփիչ քննարկում (10 րոպե): Վերադառնալ բանալի հարցին: 
Լրացնող արտահայտությունների մեթոդով կազմակերպել քննարկում: Դասի 
արդյունքները ամփոփել հետևյալ արտահայտությունների օգնությամբ.  

•  Ինձ համար ամենահետաքրքիրը…. 
•  Ես կուզեի ավելի շատ իմանալ.... 
•  Ես մտածում եմ այն մասին, որ… 
Կարելի է առաջարկել դիտել փաստավավերագրական տեսաֆիլմեր [3], [4]: 
Այսպիսով,աշակերտները կճանաչեն ու կսիրեն պատմագիրներին ու նրանց 

երկերը, կունենան հարգալից վերաբերմունք ազգային արժեքների նկատմամբ, 
համագործակցային և քննադատական մտածողության հմտություններ կձևավոր-
վեն, կսիրեն ու կպաշտպանեն իրենց հայրենիքըհայրենիքըհայրենիքըհայրենիքը::::    
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педагогическая деятельность, многоаспектный подход случаев или событий, 
источниковедение.    

Мы представляем обучение "Историографии" в современных методологичес-
ких, творческих, целевых и учебных способах, передавая информацию об исто-
рико-политической обстановке 5-го века. В педагогической деятельности зна-
чительна теория Питера Фрицше «Многоаспектный подход случаев или событий».  

Подчеркивая теории литературы и источниковедения в преподавании исто-
риографии, предлагается множество совместных методов: "Микрофон", "Мозговой 
штурм", "Незаконченные предложения", "Пресса". 

Лекция считается наиболее актуальным словестным методом обучения исто-
риографии. Она представляет собой краткий исторический обзор, в конце которого 
делаются научно-педагогические выводы. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
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multiperspectival approach of experiences and events, historiography. 
We represent the teaching of "Historiography" with modern methodological, 

creative, targeted training aids, providing information about the historical-political 
situation in the 5th century, according to the 5th century historians. 

We highlight the theory of Peter Fritzsche in pedagogical activity, the 
multiperspectival approach of experiences and events, as a perceptive strategy that along 
with our own point of view takes into account the point of view of others.  

Highlighting the theories of literature and source study in teaching of 
historiography a variety of collaborative methods are offered: "Microphone", "Brain 
storm", "Unfinished sentences", "Press". 

Considering lecture the most relevant verbal method of teaching historiography 
they present a brief historical review, make pedagogical conclusions. 
        


