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««««ՎԱՀԱՆՎԱՀԱՆՎԱՀԱՆՎԱՀԱՆ    ՏԵՐՅԱՆԻՏԵՐՅԱՆԻՏԵՐՅԱՆԻՏԵՐՅԱՆԻ    ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ»»»»    
ԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻ    ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    ԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄ    
 

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    Լուսինե Լուսինե Լուսինե Լուսինե     
Վանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոցՎանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոցՎանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոցՎանաձորի Եղիշե Չարենցի անվան թիվ 12 հիմնական դպրոց    

    
Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝ Հանգուցային բառեր՝     կենսագրական տեղեկություն, հաղորդում, թեմատիկ 

դասախոսություն, իմաստային ցանց, հետազոտելու կարողություններ:  
 
Գեղարվեստական ստեղծագործության հեղինակի կենսագրությունը ընթեր-

ցողին հետաքրքրում է նրա ստեղծագործություններին ծանոթանալուց հետո: 
Ուսուցման գործընթացում այս իրողությունը նույնպես պահպանվում է. տարրա-
կան դասարաններում աշակերտները պարզապես ընթերցում են բնագրեր, կա-
տարում եզրակացություններ, համեմատություններ և այլն: Միջին դպրոցում ար-
դեն աշակերտները գեղարվեստական երկը յուրացնում են հակառակ ուղղու-
թյամբ. ծանոթանում են հեղինակի կենսագրությանը, ստեղծագործության ընդհա-
նուր բնութագրին, ապա կարդում են երկերը: 

«Կենսագրական տեղեկություն» բովանդակությամբ դասի նախընտրելի տիպը 
հաղորդումն է, այս դեպքում ուսուցիչը ներկայացնում է գրողի կյանքն ու գործու-
նեությունը՝ հաստատելով այն խոսքը, որ «Գրողները մեր մշակույթի ծաղկունքն են, 
մեր ազգային հպարտությունը, նրանք բոլորն էլ, ամեն մեկը յուրովի, սիրել են մեր 
հայրենիքը և աջակցել նրա զարգացմանն ու բարգավաճմանը» [1, 115]:    

ՀՀ-ում հայգրականությանդասավանդումը կատարվում է եռաստիճան հա-
մակարգով՝ տարրական, միջին և ավագ դասարաններ: Բոլոր դեպքերում դասըն-
թացը վարող ուսուցիչը պետք է տիրապետի գրականագիտական և մանկավար-
ժական գիտելիքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից տեսու-
թյուններին, իմանա հանրակրթական դպրոցում հայ գրականության դասընթացի 
ամբողջական բովանդակությունը, կրթական չափորոշիչները, պետական ծրագ-
րերը, դասագրքերը, կարողանա զարգացնել ստեղծագործական ձիրք՝ դաստիա-
րակելով հայրենասիրություն և մարդասիրություն: 

Վահան Տերյանի կենսագրության ուսուցմանը անդրադարձել է Թ. Ջուհար-
յանը արդեն ներկայացված գրքում: Նա քննել է 1980-ականթթ. դասագրքերը և 
անդրադարձել 7-րդ դասարանի գրականության դասագրքում զետեղված նյութի 
ուսուցմանը՝ կոմունիստական գաղափարախոսության տեսակետից. «Վ. Տերյանը 
իր սկզբնական ոտանավորներում պատկերել է հայրենի երկրի բնությունը, աշ-
խատավոր գյուղացիների չարքաշ կյանքը, արտահայտել նրանց զայրույթն ու 
բողոքը կեղեքիչների դեմ......» [1, 119]:  

Արդի դպրոցում աշակերտները առաջին անգամ կարդում են Վ. Տերյանի բա-
նաստեղծություններից 5-րդ դասարանում: «Երգ ու տաղ» թեմայի շրջանակներում 
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ներկայացվում է «Գիշեր և հուշեր» բանաստեղծական շարքի բնապատկերային 
բանաստեղծություններից մեկը՝ «Աշնան»[2, 158], այստեղ առաջարկում ենք 
ուսուցիչներին ներկայացնել այլ բանաստեղծություններ ևս՝ դասի բնաբան ընտ-
րելով Նվարդ Թումանյանի խոսքերը. «Նրա հոգին նուրբ էր ու քնքուշ, իր Գանձա-
յի ծաղիկներ ինման նուրբ ու զգայուն: Սիրտը՝ ջերմուհուր, իր երկրի աստղերի 
նման կրակ ու հրաբուխ ու էդ սարերի նման էլ «լայն ու բաց», բայց միշտ մի թախ-
ծոտ տխրությամբ համակված, ինչպես իր հայրենի սարերը մշուշապատ» [10]: 

6-րդ դասարանում աշակերտները «Ես և իմ ընտանիքը» խորագրով թեմայի 
շրջնակներում Վ. Տերյանից կարդում են «Երկիր Նաիրի» բանաստեղծական շար-
քի «Կարծես թե դարձել եմ ես տուն» բանաստեղծությունը, որտեղ ուրվագծվում է 
հեղինակի մոր կերպարը: Զուգահեռաբար ներկայացվում են նաև Ե. Չարենցի 
«Մորս համար գազել»[3, 28] և Հ. Շիրազի «Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ»[3, 29] բա-
նաստեղծությունները: Իբրև տեստային առաջադրանք պահանջվում են համեմա-
տել բանաստեղծությունները և եռասյուն աղյուսակում գրառել նմանություններն 
ու տարբերությունները [3, 30]: Կարծում ենք՝ աշխատանքը առանց հեղինակների 
մասին ներկայացված կենսագրական տեղեկությունների կլինի զուտ նկարագրա-
կան: 

Վ. Տերյանի «Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին» բանաստեղծությունը ներկայաց-
ված է «Իմ տունը Հայաստանն է» թեմայի շրջանակներում, որտեղ Մ. Խորենացու 
«Հայոց պատմություն» երկի հիման վրա աշակերտները ծանոթանում են «Հայկ և 
Բել» [3, 85], «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» [3, 98] վիպերգերին: Այնուհետև ընթեր-
ցում են Վ. Տերյանի «Չեմ դավաճանի իմ Նվարդին» բանաստեղծությունը՝ զուգա-
հեռաբար ծանոթանալով նաև Վ. Սուրենյանցի «Շամիրամն Արայի դիակի մոտ» 
նկարին [3, 101]: 

Կարծում ենք՝ «Երկիր Նաիրի» բանաստեղծական շարքի մասին գիտելիքները 
հեղհեղուկ կլինեն առանց կենսագրական տվյալների հաղորդման, ուստի 6-րդ դա-
սարանում պարապող ուսուցիչներին խորհուրդ ենք տալիս նշված բանաստեղ-
ծությունները դասավանդել՝ մտապահելով Վ. Տերյանի կենսագրությունից հետևյալ 
փաստերը. «Վահան Տերյանի պետերբուրգյան շրջանի ամենանշանավոր ստեղ-
ծագործոթյունն է «Երկիր Նաիրի» շարքը, որի մտահղացումը ծագել է դեռ հա-
մաշխարհային պատերազմի նախօրյակին: Այդ ժամանակ էր, որ Հին Արևելքի 
պատմության և բանահյուսության ուսումնասիրման տպավորության տակ Տերյանը 
որոշեց բանաստեղծացնել հին Հայաստանի անվանումներից մեկը՝ Նաիրին՝ իբրև 
նրա ալեհեր անցյալի խորհրդանիշ: Եվ բանաստեղծի «լեզվական պատվաստը» 
փայլուն հաջողություն ունեցավ. Տերյանից հետո Նաիրի անվանումը լայնորեն 
մտավ ոչ միայն հայ բանաստեղծության, այլև մեր լեզվի և առօրյա կյանքի մեջ: 

Վ. Տերյանի ստեղծագործության հայրենասիրական պոեզիայի մեջ մտնում 
են բանաստեղծություններ, որոնք ներշնչված են մանկական հուշերով և մայրա-
կան հիշատակներով: Հայրենի գյուղը և հարազատ մայրը հայրենիքի թանկագին 
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մասնիկներն են, որոնք անձնական նյութով ներդաշնակում են շարքի ընդհանուր 
հայրենասիրական ոգուն, օգնում են ստեղծելու մտերմության հարազատ մթնո-
լորտ, որն իշխում է շարքի մեջ:«Երկիր Նաիրի» շարքում համադրական բնույթ 
ունեն հայրենիքի տառապանքի, մաքառման և բարոյական բարձր նկարագրի 
պատկերները՝ դիտված պատմական մեծժամանկի և տարածության մեջ» [4]: 

Վ. Տերյան հեղինակի ուսումնասիրությունը շարունակվում է 8-րդ դասարա-
նում [5, 220], որտեղ«Կենսագրություն» թեմայի ուսուցման համար առաջարկում 
ենք հաղորդման տիպիհաղորդման տիպիհաղորդման տիպիհաղորդման տիպիդասի հետևյալ պլանը.  

ԹեմանԹեմանԹեմանԹեման՝ Վահան Տերյան. կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութա-
գիրը: 

ՆպատակըՆպատակըՆպատակըՆպատակը՝ Գրողի կենսագրությունը իմանալը շատ կարևոր է նրա ստեղ-
ծագործությունը ճիշտ հասկանալու համար[6, 99]:  

ԿահավորումըԿահավորումըԿահավորումըԿահավորումը՝ Տերյանի դիմանկարներից, Ջավախքի, Պետերբուրգի տեսա-
րաններով պաստառներ, ձեռագրերի նմուշներ, համակարգչային տեխնիկա: 

Դասի ընթացքը՝ ա) խթանում: Դասի ընթացքը՝ ա) խթանում: Դասի ընթացքը՝ ա) խթանում: Դասի ընթացքը՝ ա) խթանում: Ուսուցիչն արտասանում է Եղիշե Չարենցի 
բանաստեղծությունը՝ Վ. Տերյանի մասին (Վահա՛ն Տերյան, ինչպե՞ս երգեմ հիշա-
տակը քո…)՝ նշելով, որ սկսելու են ուսումնասիրել Վ. Տերյանի ստեղծագործու-
թյունները, ում անվանում են նաև «Նաիրյաներկրի երգիչ»: Զուգահեռ բացատրում 
է շրջասույթի իմաստը՝ հիշելով 6-րդ դասարանում կարդացած բանաստեղծու-
թյունները:  

բ) Իմաստի ընկալում:բ) Իմաստի ընկալում:բ) Իմաստի ընկալում:բ) Իմաստի ընկալում:Զույգերին ուսումնասիրման համար տրվում են թեր-
թիկներ, որոնց վրա գրված են ասույթներ՝ Տերյանի մասին: Հանձնարարվում 
էկարդալ և ընդգծել Տերյանին բնութագրող բառերը: 

Դուք բանաստեղծ եք: Դա ամենագլխավորն է: Դուք խոսքերի հետ չեք 
խաղում: Ես ուրախությամբ ողջունում եմ Ձեր մուտքը գրական ասպարեզ, 
բարո՜վ եկաք... Շատ գեղեցիկ են և գրեթե նոր բառեր են մեր լիրիկայի մեջ: Լեզուն 
մաքուր է, զտված և արծաթ զանգի պես հնչուն: Մեր Վերնատան մեջ պատվավոր 
տեղ ունի (Հ. Թումանյան): 

«Մթնշաղի անուրջներ» ջերմ ընդունելություն գտավ երիտասարդության 
կողմից, մի կարճ միջոցում Տերյանն ունեցավ հետնորդների մի ամբողջ բազմու-
թյուն: Իսկ երկրպագուներին թիվ չկար: Սկսվել էր տերյանական շրջան. օդը լիքն 
էր Տերյանով. երիտասարդության խոսակցության նյութն ամեն տեղ նրա բանաս-
տեղծություններն էին, իսկ ընկերների ու սիրահարների սրտագին նվերը միմ-
յանց՝ «Մթնշաղի անուրջներ»(Ս. Զորյան): 

Մի զարմանալի քնքուշ ու խնդագին զգացմունք եմ ուենում յուրաքանչյուր 
անգամ, երբ հիշում եմ, որ այնտեղ՝ գրադարակում, պահված են Տերյանի ձեռա-
գրերը: Երբ անչափ տխուր եմ լինում, հանում եմ, նայում: Կարծես արեգակն է 
պահված իմ գրասեղանի դարակում… Այդ մետաքսյա թերթիկները՝ ծածկված չի-
նական մելանով, գրված չքնաղ, ազնվական գրերով.… Զարմանալի մաքուր, գե-
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ղեցիկ ձեռագիր է ունեցել այդ մարդը: Ձեռագիրն անգամ նուրբ է, ինչպես նրա ողջ 
ստեղծագործությունը՝ նուրբ ու մաքուր: Իմ կյանքի ամենամեծ խնդությունն է դա. 
հանել մեկ-մեկ այդ ձեռագրերը և նայել(Ե. Չարենց).... 

Աշխատանքի կատարման համար աշակերտներին բաժանվում են պրիզմա-
յի գծապատկերներ, լսում նրանց խոսքը, վերլուծում մտքերը, այնուհետև դրանք 
գրառում 1 թղթի վրա նշագրիչներով. անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչը կա-
տարում է լրացումներ: Գրավոր աշխատանքից հետո սկսվում է բանավոր 
հաղորդակցումը. աշակերտները ներկայացնում են իրենց սովորած տեղեկու-
թյունները, կիսվում տպավորություններով: Վերջում աշակերտներին հանձնա-
րարվում է պրիզմայի մեկնաբառով և վերջնաբառով կազմել նախադասություն՝ 
օգտվելով գծապատկերի բառերից՝ բնութագրելով Վ. Տերյանին (տե՛ս գծապատ-
կեր 1): 

 
 
Կենսագրության դասավանդման ժամին նպատակահարմար ենք գտնում 

կիրառել «թեմատիկ դասախոսություն» [6, 11] մեթոդը՝ սահիկահանդեսի միջոցով: 
Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարվում է լրացուցիչ տեղեկություն-

ներ ներկայացնելՎ. Տերյանի մանկության, աշակերտական և ուսանողական տա-
րիների, ընտանիքի մասին, կարդալՏերյանի նամակներից: Ուսումնասիրելով դա-
սագրքի նյութը՝ համառոտ ներկայացնել կյանքը և ստեղծագործության ընդհա-
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նուր բնութագիրը: 
Խմբային համագործակցությամբ ուսումնասիրում ենք դասագրքի նյութը, 

գրատախտակին լրացնում «իմաստային ցանց»-ը, որտեղ նշվում են ստեղծագոր-
ծությունները՝ ըստ ժանրային պատկանելության (տե՛ս գծապատկեր 2): 

 
գ)գ)գ)գ)    Կշռադատում: Կշռադատում: Կշռադատում: Կշռադատում: Դասն ամփոփվում է հարցադրումներով:Ինչո՞ւ են Վահան 

Տերյանին անվանել «Նաիրյան երկրի երգիչ»:Որտե՞ղ և ե՞րբ է ծնվել Վ. Տերյանը: 
Ի՞նչ նախնական կրթություն է ստացել Վ. Տերյանը: Ովքե՞ր են Վ. Տերյանի ծնողնե-
րը, համառոտ ներկայացնել: Գրական ի՞նչ ուղղության հետևորդ էր Վ. Տերյանը: 
1910-1912թթ. գրական ի՞նչ գործունեություն է ծավալել Վ. Տերյանը: Ո՞րն է Վ. Տեր-
յանի առաջին բանաստեղծական շարքը, և ինչպես ընդունվեց այն հասարակու-
թյան կողմից: Որտե՞ղ էր աշխատում Վ. Տերյանը 1917 թ. և ի՞նչ գործունեությունէ 
ծավալել: Ե՞րբ և որտե՞ղ է մահացել Վ. Տերյանը: 

Տնային աշխատանք: Հանձնարարվում է լրացնել Տերյանի կենսագրության 
ժամանակագրական աղյուսակը; 

Վ. Տերյան թեմայիուսումնասիրությունը ավարտվում է 11-րդ դասարանում: 
Հումանիտար հոսքի դասագրքի հեղինակ Դ. Գասպարյանը Վ. Տերյան հեղինակին 
ներկայացնում է որպես բացառիկ դեմք 20-րդ դարի հայ պոեզիայի պատմության 
մեջ: «Նա հեղաշրջեց գեղարվեստական մտածողությունը՝ բերելով նոր աշխար-
հայացք ու պատկերային համակարգ, նոր գրական լեզու, նոր արվեստ» [8, 133]: 
Այնուհետև ներկայացվում են նաև ծնողների կենսագրությունից հատվածներ՝ հե-
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ղինակ-կերպարի ամբողջացման համար: Կենսագրությունը շարունակվում է 
կրթության մասին տեղեկություններով: Վ. Տերյան հեղինակի կրթությունը ամբող-
ջացնելու համար պետք են աշխարհագրական տեղեկություններ Թիֆլիս, Մոսկ-
վա, Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների մասին: Վ. Տերյան հեղինակը ոչ միայն բա-
նաստեղծ էր, գրաքննադատ, այլ նաև թարգմանիչ, որ հայերենով ստեղծագործու-
թյունները ներկայացնում էր նաև ռուս ընթերցողին2: 

Ընդհանուր հոսքում կենսագրական տեղեկությունները ներկայացված են 
ավելի համառոտ և սեղմ կերպով [8, 125]:  

Ուսումնասիրելով արդի դպրոցի գրականության դասագրքերը՝ պարզ է 
դառնում, որ դրանք փոխկապակցված են միմյանց: Ինչպես նշում է Է. Կանտը, յու-
րաքանչյուր նոր գիտելիք կազմված է ընկալումներից, որոնք գալիս են համալրե-
լու արդեն գոյություն ունեցող դատողությունները: Կառուցողական տեսությամբ 
առաջնորդվող դասավանդումը պետք է կատարել գիտելիքի ձեռքբերման և 
ուսուցման աստիճանականությունը գիտակցելով: Ուսումնասիրության և քննար-
կումների համար ընտրված երևույթները պետք է հետաքրքիր և զարգացնող 
բնույթ ունենան: Դրայվերը նկարագրում է կառուցողական ուսուցման քայլերի մի 
ամբողջ շարք՝ կողմնորոշում, հարց ու պատասխան, մտքերի վերկողմնորոշում, հարց ու պատասխան, մտքերի վերկողմնորոշում, հարց ու պատասխան, մտքերի վերկողմնորոշում, հարց ու պատասխան, մտքերի վերակառուցում, ակառուցում, ակառուցում, ակառուցում, 
վերադիտարկումվերադիտարկումվերադիտարկումվերադիտարկում: 

Կառուցող  ականության գաղափարն ուսուցիչներին մղում է ստեղծել այն-
պիսի միջավայր, որը կխթանի աշակերտների մտածելու և հետազոտելու  կարո-
ղությունները: Այս միջավայրը կանոնակարգվում է մի քանի սկզբունքներով. 

1. Դասնսկսի՛րհետաքրքիրևուշագրավհարցիառաջադրմամբ: 
2. Ուսուցումը կառուցի՛ր առաջնային գաղափարների շուրջ: 
3. Կարևորի՛ր աշակերտների տեսակետները և ուշադրություն դարձրո՛ւ 

նրանց կարիքներին ու ուսումնական ծրագրերը համապատասխանեցրո՛ւ դրանց: 
4.  Յուրացման գնահատումը կատարի՛ր ուսուցման համատեքստում 
 [9, 46-52]: 

  

                                                                 
2 Ավագ հումանիտար դպրոցում Վ. Տերյանի կենսագրությունն ուսումնասիրելիս ուսու-

ցիչներին և աշակերտներին կարելի է առաջարկել նաև կարդալ և մեջբերումներ կատարել 
Վ. Պարտիզունու «Վահան Տերյանի կենսապատումը» և Ս. Աղաբաբյանի «Երբ է գալու իսկա-
կան օրը» երկերը:  
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РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: биографические сведения, сообщение, тематическая лекция, 
смысловая сеть, исследовательские возможности. 

Урок с сообщением биографических сведений относится к типу урока озна-
комления, когда учитель представляет жизнь и творческую деятельность писателя. 
В школе ученики знакомятся с произведениями В.Теряна в 5 и 6 классе. 

Изучение творчества писателя продолжается в 8 классе. Для обучения теме 
предлагаем план урока, который основан на убеждении, что для правильного вос-
приятия произведений необходимо знание биографии писателя. 

На уроке целесообразно применить метод «Тематическая лекция». Для обоб-
щения темы можно использовать «смысловую сеть». 
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Poghosyan Lusine Poghosyan Lusine Poghosyan Lusine Poghosyan Lusine     
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    

Key words: Key words: Key words: Key words: biography information, presents, thematic lecture, semantic network, 
research skills. 

Preferable type of the lesson on biography information is the report when the 
teacher presents writer’s life and work. First time modern school pupils read V. Teryan’s 
poems in the fifth and sixth grades.  

The research of V. Teryan as a writer continues in the eighth grade. In order to 
understand the writer’s work correctly it’s very important to know his biography thus 
Transmission Lesson Plan is offered to train biography topic.  

At biography training lesson thematic lecture is applied through the usage of slide 
shows. Semantic network method is applied to provide writer’s biography summary. 
Lesson reflection is implemented in “semantic network”. 
        


