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Խ. Ա բով յա նի ան վան ՀՊՄՀ Վ. Պար տի զու նու ան վան հայ նոր եւ 
նո րա գույն գրա կա նութ յան եւ նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

 Բա նա լի բա ռեր – ըն թեր ցա նութ յու նը եւ ան ձի ձեւա վո րու մը, վեպ, վե պի 
ըն թեր ցու մը եւ գրա կա նութ յան դա սը, վե պի ու սուց ման կազ մա կեր պու-
մը, ինք նու րույն ըն կա լում, երկ խո սութ յուն:
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Ոչ մի նոր բան ա սած չենք լի նի, ե թե մեկ ան գամ եւս ար ձա նա-
գրենք, որ ան ձի ձեւա վոր ման կա րեւոր գոր ծոն նե րից մե կը ըն թեր ցա-
նութ յունն է: Հա մա կող մա նի զար գա ցած մարդ կոչ վե լու կա րեւոր ցու-
ցա նիշ նե րից են վեր ջի նիս կար դա ցած գրքե րը, դրանց քա նակն ու 
բազ մա զա նութ յու նը: Գիր քը կամ գրա կա նութ յու նը մար դու հո գեւոր աշ-
խար հը կա ռու ցե լու, ձեւա վո րե լու, նրա վրա նե րազ դե լու բա ցա ռիկ հնա-
րա վո րութ յուն ներ ու նեն:

Ըն թեր ցա նութ յու նը մար դու հո գեւոր եւ հո գե բա նա կան կա րեւոր 
հա կում նե րից մեկն է: Բախ տի նը ըն թեր ցա նութ յու նը հա մա րում էր 
խո սակ ցութ յուն ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ1, մի հատ կա նիշ, ո րը, մեր 
կար ծի քով, գե րա զան ցա պես պետք է ձեւա վոր վի հան րակր թա կան 
դպրո ցում: Ըն թեր ցա նութ յու նը, որ պես մար դու բա ցա ռիկ կա րո ղութ-
յուն, ա մե նաարդ յու նա վե տը ձեւա վոր վում է ման կա կան հա սա կում. բա-
վա կան է այս տեղ ու շա նալ, չզբաղ վել լուրջ ըն թեր ցա նութ յամբ, ա պա 
ան խու սա փե լիո րեն ա ռաջ է գա լիս ան տար բե րութ յուն դե պի գե ղար-
վես տա կան խոս քը, ինչ պես նաեւ՝ գե ղա գի տա կան ճա շա կի եւ պատ կե-
րա յին մտա ծո ղութ յան բա ցա կա յութ յու նը: Կրտ սեր եւ մի ջին դպրո ցում 
նման ի րա վի ճա կի դեպ քում ա վագ դպրո ցում (հայ գրա կա նութ յան հա-
1  Бахт ин М., Вопросы литературы и эстетики, М., 1975, с. 18.
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մա կարգ ված դա սըն թա ցի պայ ման նե րում) ա մե նաըն դու նակ ու սու ցիչն 
ան գամ ո չինչ ա նել չի կա րող: Հե տեւա բար, շատ կա րեւոր է օգ տա գոր-
ծել ա շա կեր տի տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, կա րեւո րել 
դպրո ցի բո լոր աս տի ճան նե րում գրա կա նութ յան դա սի նպա տակ ներն 
ու խնդիր նե րը: Ան փո փոխ պետք է դի տար կել հե տեւ յալ մո տե ցու մը. սո-
վո րել գրա կա նութ յուն, նշա նա կում է նա խեւա ռաջ սո վո րել ըն թեր ցել:

 Ժա մա նա կա կից դպրո ցում, ի թիվս այլ խնդիր նե րի, ա ռանձ նա նում 
է ար ձակ ծա վա լուն ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի ու սուց ման հար ցը: Գ րա-
կա նութ յան ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ է գրա-
վում վե պե րի ու սու ցու մը: Վեր ջին ներս ընդգրկ ված են ա վագ դպրո ցի 
հայ գրա կա նութ յան հա մա կարգ ված դա սըն թա ցում եւ ծրագ րա յին նյու-
թի գե րակ շիռ մասն են կազ մում: Սո վո րա բար մե ծա ծա վալ ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րը ըն թերց վում են տա նը, նա խա պես, մին չեւ դա սա րա նում 
ու սուց ման կազ մա կեր պու մը: Կա մի պարզ ճշմար տութ յուն. գրա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը գրվում են, որ պես զի ըն թերց վեն: Ե թե եր կը 
չի ըն թերց վել, ա պա գրա կա նութ յան դա սը չի կա րող կա յա նալ: Սա կայն 
այ սօր, հատ կա պես ա վագ դպրո ցում, հա ճախ հան դի պող ի րա վի ճակ է՝ 
գրա կա նութ յան դաս կամ սո վո րել գրա կա նութ յուն ա ռանց բնա գի-
րը կար դա լու. դա մեծ մա սամբ վե րա բե րում է վե պե րի ըն թեր ցա նութ յան 
պրակ տի կա յին: Ի րա վի ճա կի նման պատ կե րին նպաս տում է նաեւ այն, 
որ դա սագր քե րում գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծութ յան են են թարկ ված 
հան րակր թա կան դպրո ցի ծրագ րով նա խա տես ված բո լոր եր կե րը, եւ 
ա շա կեր տին մնում է լա վա գույն դեպ քում դրանք ան գիր վե րար տադ րե-
լը: Այդ պա րա գա յում բնագ րի ըն թեր ցա նութ յու նը, ցա վոք, շատ հա ճախ 
պար տա դիր պա հանջ չի դառ նում: Ե թե այս ի րա վի ճա կը սկսում է բա-
վա րա րել ինչ պես ա շա կեր տին եւ ու սուց չին, այն պես էլ ծնո ղին, ա պա 
արդ յուն քում ե րի տա սար դը կյանք է մտնում ամ բող ջո վին ան հա ղորդ 
կամ, լա վա գույն դեպ քում, կի սով չափ ծա նոթ գրա կան դա սա կան բարձ-
րար ժեք ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րին: Եվ որ ա մե նա կա րեւորն է՝ նա չի 
ունե նում նաեւ ըն թեր ցա նութ յան տար րա կան հմտութ յուն ներ:

 Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժութ յան եւ հո գե բա նութ յան մեջ կար դա-
լու, ըն թեր ցե լու կա րո ղութ յու նը ստո րա բա ժան վում է մի քա նի փոխ կա-
պակց ված աս տի ճան նե րի: Ա ռա ջին ա մե նա տար րա կան աս տի ճանն այն 
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է, երբ մար դը տա ռա ճա նաչ է դառ նում, սո վո րում է տա ռե րը, վան կե րը, 
ա պա դրանք միա վո րում, կազ մում բա ռեր, նա խա դա սութ յուն ներ, միտք 
եւ այլն: Երկ րորդ աս տի ճա նը այն է, երբ մար դը սկսում է կար դալ բարձ-
րա ձայն, ա պա՝ մտքում (լուռ ըն թեր ցա նութ յուն), յաջորդ աս տի ճա նը ար-
դեն կար դա ցա ծի վե րար տադ րումն է, իսկ ա մե նա բարձր աս տի ճա նը 
կար դա ցա ծի վե րա բեր յալ ինք նու րույն դա տո ղութ յուն ներն են, քննա դա-
տա կան վե րա բեր մունքն է, վեր լու ծե լու, մեկ նա բա նե լու, տե սա կետ հայտ-
նե լու, բա նա վի ճե լու կա րո ղութ յու նը: Այս ա մե նի հետ շատ հա մա հունչ են 
վե պի ու սուց ման մե թո դի կա յի ա վան դա կան ու ղի նե րը: Գ րա կա նութ յան 
դա սա վանդ ման մե թո դի կա յում ա վան դա բար ըն դուն ված են ե ղել (այ սօր 
էլ դրանք մնում են ար դիա կան) գրա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան ու սում նա-
սի րութ յան, ու սուց ման կազ մա կերպ ման ե րեք հիմ նա կան ու ղի ներ՝

1. Հե ղի նա կի հետ քե րով կամ այս պես կոչ ված եր կի ամ բող ջա կան 
վեր լու ծութ յու նը: Ս րա հիմ քում ըն կած է ստեղ ծա գոր ծութ յան սյու ժեի 
ըն կա լու մը եւ վեր լու ծութ յու նը:

2. Կեր պա րա յին հա մա կար գի վեր լու ծութ յու նը: Այս ու ղին են թա-
դրում է եր կի կեր պա րա յին հա մա կար գի վերհա նում, կեր պար նե րի 
վեր լու ծութ յան մի ջո ցով եր կի բո վան դա կութ յան ըն կա լում եւ ու սում նա-
սի րութ յուն: Այս տեղ պետք է նկա տի ու նե նալ, որ ստեղ ծա գոր ծութ յան 
գե ղար վես տա կան-կեր պա րա յին հա մա կար գը բա վա կա նին բարդ կա-
ռույց է, եւ գրաքն նա դա տութ յունն ու գրա կա նա գի տա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րը կոչ ված են եւ կա րող են օգ նել ինչ պես ու սուց չին, այն պես 
էլ ըն թեր ցող-ա շա կեր տին ա վե լի արդ յու նա վետ ըն կա լել եր կը:

3. Պ րոբ լե մա յին (հար ցադ րու մա յին) վեր լու ծութ յու նը: Այս ու ղին հնա-
րա վո րութ յուն է տա լիս ա շա կեր տին ձեւա վո րել սե փա կան կար ծի քը, 
պաշտ պա նել իր տե սա կե տը2:

Նշ ված նե րից զատ՝ այ սօր շատ կա րեւոր վում է գրա կա նութ յան ըն-
կա լու մը երկ խո սութ յան մի ջո ցով:

Քն նար կենք ըն թեր ցա նութ յան՝ որ պես սո ցիա լա կան ե րեւույ թի մի 
շարք կա րեւոր գոր ծա ռույթ ներ:

Ան հա տա կան մա կար դա կում ըն թեր ցա նութ յու նը նպաս տում է 
մտա վոր եւ զգա յա կան ա ռու մով լիար ժեք զար գա ցած ան հա տի ձեւա-
2  Лавлинский С., Технология литературного образования, М., 2003, с. 7 5.
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վոր մա նը, այն պի սի ան հա տի, որն ու նակ է ինք նա զար գաց ման եւ 
ինք նի րաց ման: Ըն թեր ցա նութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում ճա-
նա չե լու ազ գա յին ու հա մա մարդ կա յին հո գեւոր ու կեն սա կան ար ժեք-
նե րը. գրա կա նութ յան մեջ է, որ յու րա հա տուկ ձեւով խտաց ված ու ար-
տա ցոլ ված են ազ գի պատ մութ յու նը, հո գե բա նութ յու նը, ե րա զանք ներն 
ու իղ ձե րը: Ըն թեր ցա նութ յու նը նպաս տում է նաեւ մար դու սո ցիա լա-
կան կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մա նը: Այս ա մե նի ամ բող ջութ յունն ու 
առ կա յութ յու նը հնա րա վո րութ յուն են տա լիս մար դուն ո րա կե լու որ պես 
կար դա ցած մարդ: Ին չո՞վ է ա ռանձ նա նում կար դա ցած մար դը. նա՝

ա) կա րո ղա նում է մտա ծել ա վե լի ծա վա լուն խնդիր նե րի շուրջ, ա ռա-
վել հա մար ժեք գնա հա տել ի րա վի ճա կը, գտնել հա մա պա տաս խան լու-
ծում ներ տար բեր ի րա վի ճակ նե րում,

բ) օժտ ված է ա վե լի վառ հի շո ղութ յամբ, ե րեւա կա յութ յամբ, ստեղ-
ծա գոր ծա կան ձիր քով, գե ղա գի տա կան ճա շա կով,

գ) խոսքն ա վե լի ար տա հայ տիչ է, միտ քը՝ հստակ, բա ռա պա շա րը՝ 
հա րուստ,

դ) ա վե լի ճշգրիտ է ձեւա կեր պում մտքե րը՝ ինչ պես բա նա վոր, այն-
պես էլ՝ գրա վոր,

ե) ա վե լի արդ յու նա վետ է հա ղոր դակց վում, փո խա դարձ շփում նե-
րում ա զատ եւ ան կաշ կանդ է,

զ) ա ռա վել ան կախ եւ ա զատ է իր դա տո ղութ յուն նե րում եւ վար քա-
գծում:

 Կար դա ցած մար դու պա րա գա յում կա րեւոր է ար դեն ոչ թե պար-
զա պես գի տե լի քը, կրթութ յու նը (վկա յա կա նը), այլ ին տե լեկ տը, ոչ թե 
պարզ տես քով գի տե լի քը, այլ մտա ծո ղութ յան հա րա ճուն կա ռույ ցը, այն 
սխե ման, ո րով մտա ծում է, որն էլ այ սօր շատ ա վե լի կա րեւոր ու ար-
ժե քա վոր է: Մեզ հա մար վա ղուց ար դեն նո րութ յուն չէ, որ լա վա գույն 
ա տես տա տը կամ դիպ լո մը դե ռեւս չեն վկա յում ան ձի ի րա կան գի տե-
լիք նե րի ու կա րո ղութ յուն նե րի մա սին:

Գ յո թեն, օ րի նակ, ըն թեր ցա նութ յու նը հա մա րում էր ա մե նա բարդ 
գոր ծե րից մե կը. «Մար դիկ հա ճախ չեն էլ պատ կե րաց նում, թե ինչ 
դժվա րին գործ է ըն թեր ցել սո վո րե լը: Ես ինքս դրա հա մար ծախ սել եմ 
80 տա րի եւ առ այ սօր չեմ կա րող ա սել, թե հա սել եմ նպա տա կին»3:
3  Эккерман И., Разговоры с Гете в последние годы его жизни, М., “Художественная ли-

тература”, 1986, с. 578. 
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Ա վագ դպրո ցա կա նին բե րե լով դե պի վե պի զար մա նահ րաշ աշ խար-
հը՝ կամ րապն դենք նրա՝ կար դա լու, գրե լու, խո սե լու, լսե լու, ըն կա լե լու, 
մտա ծե լու կա րո ղութ յուն նե րը, կա պա հո վենք ե՛ւ հու զա կան հո գե վի ճակ, 
ե՛ւ մտքի կենտ րո նա ցում:

 Մեծ ծա վա լի ար ձակ ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներն այն պի սի մի կուռ հա-
մա կարգ են, ո րի բո լոր մա սե րը փոխ կա պակց ված են եւ ներ կա յաց նում 
են հե ղի նա կի աշ խար հըն կալ ման յու րա հատ կութ յուն նե րը, ի րա կա նութ-
յան ար ժեւոր ման ձեւերն ու մե թոդ նե րը4: Հե ղի նակ ներն ստեղ ծում ու 
ներ կա յաց նում են ի րենց պատ կե րաց րած ու ե րեւա կա յած աշ խարհն ու 
կյան քի մո դե լը: Ըն թեր ցող-ա շա կեր տը, ընկղմ վե լով ստեղ ծա գոր ծութ յան 
մեջ, ոչ միայն տես նում, ըն կա լում է հե ղի նա կի ստեղ ծած աշ խար հը, այ լեւ 
դառ նում է ո րո շա կի ա ռու մով մաս նա կից, հա մա հե ղի նակ, ապ րու մակ-
ցող: Ար ձա նագ րենք, որ ա վագ դպրո ցում վե պի ու սուց ման հիմ նա կան 
քայ լերն են՝ ըն թեր ցու մը, վեր լու ծութ յու նը, երկ խո սութ յան, փոխ հա ղոր-
դակ ցութ յան մթնո լոր տի ձեւա վո րու մը: Վեր ջինս չա փա զանց կա րեւոր է. 
երկ խո սութ յան մթնո լոր տը գրա կա նութ յան դա սե րին նշա նա կում է՝ երկ-
խո սութ յուն ու սուց չի եւ ա շա կերտ նե րի մի ջեւ, երկ խո սութ յուն ա շա կետ-
նե րի մի ջեւ, երկ խո սութ յուն ա շա կերտ նե րի եւ հե ղի նա կի մի ջեւ, երկ խո-
սութ յուն ա շա կերտ նե րի եւ եր կի հե րոս նե րի մի ջեւ:

Արդ յու նա վետ են այն դա սե րը, երբ երկ խո սութ յու նը փո խա րի-
նում է ու սուց չի բա ցատ րութ յա նը, նրա կող մից եր կի բո վան դա կութ-
յան պարզ ներ կա յաց մա նը, երբ ու սու ցի չը ոչ թե պատ մում է եր կի սյու-
ժեն, այլ նպաս տում է դրա շուրջ երկ խո սութ յան կա յաց մա նը: Ու սուց չի 
խնդիրն է գտնել եր կի վեր լու ծութ յան այն պի սի մե թոդ ներ, ո րոնք ա ռա-
վե լա գույնս մոտ լի նեն տվյալ հե ղի նա կի գե ղար վես տա կան մտա ծո-
ղութ յա նը: Այ դուա մե նայ նիվ, նաեւ նկա տի ու նե նալ, որ գրա կան եր կի 
դպրո ցա կան վեր լու ծութ յու նը, ի տար բե րութ յուն գրա կա նա գի տա կա-
նի, ա վե լի մեծ չա փով կա րող է են թա կա յա կան լի նել: Յու րա քանչ յուր 
սո վո րող պետք է հնա րա վո րութ յան ու նե նա ներ կա յաց նե լու, քննար կե-
լու կար դա ցած եր կի վե րա բեր յալ իր տպա վո րութ յուն նե րը, կար ծի քը, 
դա տո ղութ յուն նե րը, մտքե րը: Դառ նա լով երկ խո սութ յան մաս նա կից 
կող մե րից մե կը՝ ու սու ցի չը նույն պես ներ կա յաց նում է իր ըն կա լու մը, 
4  Сомова Л., Методика обучения литературы, М., 2014, с. 50. 
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կար ծի քը, մտքե րը, սա կայն կա րեւոր է, որ դրանք հնչեն որ պես ան հա-
տա կան կար ծիք, լի նեն հա մո զիչ, ու նե նան հիմ նա վոր փաս տարկ ներ, 
սա կայն չպար տադր վեն որ պես վերջ նա կան ճշմար տութ յուն ներ: Գ րա-
կա նութ յան դա սի նպա տա կը չպետք է լի նի ընդ հա նուր, միաս նա կան 
եւ վերջ նա կան լու ծում ներ ու պա տաս խան ներ ստա նա լը: Գ րա կա նութ-
յան դա սի նպա տա կը պետք է լի նի ա շա կեր տին դե պի գիր քը մղե լը, 
իր կար դա ցա ծի ըն կա լու մը, սե փա կան բա ցա հայ տում նե րի, եզ րա հան-
գում նե րի ու դա տո ղու թիւն նե րի խո րա ցու մը:

Ե թե մի ջին դպրո ցում մեզ հա ջող վում է ա շա կեր տի մեջ զար գաց-
նել ըն թեր ցե լու ցան կութ յուն, կա րո ղութ յուն ներ եւ հմտութ յուն ներ, իսկ 
ա վագ դպրո ցում այդ ա մե նը հա ջո ղութ յամբ ամ րապն դում ենք եւ ա վե-
լաց նում նաեւ գրքի խստա պա հանջ ընտ րութ յան կա րո ղութ յուն, ա պա 
վստա հա բար կա րող ենք ա սել, որ լայն հե ռան կար ներ ենք բա ցում 
գրա կա նութ յան արդ յու նա վետ ու սուց ման գոր ծում եւ ա պա հո վում հե-
տա գա յում ըն թեր ցա սի րութ յան շա րու նա կա կա նութ յու նը:

Ա հա թե ին չու, մեր առ ջեւ դրված է շատ ա վե լի ծրագ րա յին, մե թո-
դա բա նա կան խնդիր՝ դա սագր քե րը վե րա փո խե լու եւ ա զա տագ րե լու 
դրանք պար տա դիր վեր լու ծա կան կա ղա պար նե րից:

SUMMARY

APPROPRIATION OF NOVEL IN EDUCATION SYSTEM: 
OBSCALES AND OVERCOMING WAYS

Naira Toghanyan

The ability of reading is the most important task of a human learner. 
There can be no literature class without reading a literary work (especially 
voluminous works). Bringing the high school student to the wonderful 
world of the novel, we will strengthen his/her ability of reading, writing, 
speaking, listening, perceiving, thinking, we will provide both “emotional 
state of mind” and “concentration of thought”. The main steps in teaching 
a novel in high school are reading, analysis, creating an atmosphere of 
dialogue, communication.


