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Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների 
ուսուցումը տարրական դասարաններուսուցումը տարրական դասարաններուսուցումը տարրական դասարաններուսուցումը տարրական դասարաններումումումում    

Անտոնյան Աննա Անտոնյան Աննա Անտոնյան Աննա Անտոնյան Աննա     
    

Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝ դասագիրք, բանաստեղծ, մանկական 
ստեղծագործություն, անձնավորում, հեքիաթ, պատմվածք, բանաս-
տեղծություն, մայրենի լեզու, ազգային մտածողություն:  

Դեպի ժողովուրդը, դեպի բնությո՛ւնը, հայո՛ց գրողներ.... 
Հովհաննես Թումանյան 

«Կյանք և գրականություն» 

Հ. Թումանյանի «բանաստեղծությունների ոգին» [2, 87] շրջում 
է Մայրենիի դասագրքերում աշունից գարուն՝ ճանապարհին հան-
դիպելով լավ ու վատ ընկերների` քամուն, արևին, տերևին, նա-
պաստակին, ծաղիկներին, սուտասանին, պոչատ աղվեսին, երեք 
արջերին, կաքավին, «աշխարհի բանի» մասին մտածող թռչունին և 
այլոց:  

Առաջին դասարանում Հ. Թումանյանի ստեղծագործություննե-
րից «Այբբենարանում» ներկայացվում է «Ծիտը» հեքիաթը [4, 40], 
որտեղ հիմնական ուշադրությունը դարձնում ենք աշխատասիրու-
թյան դաստիարակմանը: Այնուհետև «Մայրենիի» ուսուցման 
շրջանակներում կարդում ենք «Դպրոցի ճամփան» [4], «Գրիչ» [5, 

12], «Մարտ» [5, 16], «Ուլիկը» [5, 58] ստեղծագործությունները՝ 
որպես մայրենի լեզվի գեղարվեստական օրինակներ, որոնցում 
պատկերվում է «ազգային ժողովրդակցությունը»՝ որպես լուռ 
մտածմունքի ու երազի լեզու [2, 168]: 

90-ական թթ. նամակներում Հ. Թումանյանը, գրողներին ան-
վանելով «տարօրինակ մարդիկ», նշում է, որ իրենք մարդիկ են, 
որոնց «խոսեցնում են» [2, 86]: Իրենք ուզեն-չուզեն խոսում են այն, 
ինչն ազդում ու ներշնչում է իրենց: Ուստի քննելով մարդկային 
էությունը՝ նա պատվիրում է մարդկանց. «Մի՛ լինիր ուրագի պես՝ 
Միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, Այլ եղի՛ր սղոցի պես՝ Մեկ դեպի 
քեզ, մեկ դեպի մեզ» [6, 11], որպեսզի մարդիկ լավը լինեն, բանաս-
տեղծներն էլ լավը տեսնեն ու լավի մասին ստեղծագործեն: 
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Թումանյանական այս խրատը ուսուցանվում է երկրորդ դասարա-
նում՝ «Արան ու Շարան» պատմվածքի ընթերցանության շրջանակ-
ներում, որտեղ աշակերտներին են ներկայացվում հետևյալ հար-
ցադրումները. «Ինչո՞ւ պետք է լինել սղոցի նման, այլ ոչ թե ուրագի: 
Ինչպիսի՞ն էր Արան՝ ուրագի՞, թե՞սղոցի նման», որոնց աշակերտ-
ները պատասխանում են զուգադրման եղանակով. «Զուգադրու-
թյունները հզոր միջոցներ են, որոնք աշակերտներին օգնում են 
հասկանալ, ընկալել նոր նյութը և գաղափարները: Դրանք միաժա-
մանակ նպաստում են, որ աշակերտները կարողանան կապակցել 
նոր նյութը ծանոթ հասկացությունների հետ» [3, 82]:  

Հ. Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները «ամե-
նաանկեղծ արտահայտություններ են», որոնք գրված են «սրտի ան-
կեղծությամբ, հոգու ազնվությամբ, կարեկցությամբ, ինքնարժանա-
պատվության գիտակցությամբ» [2, 88]: Տարրական դասարաննե-
րում գնահատելով հատկապես «ինքնարժանապատվության գի-
տակցությունը»՝ աշակերտներին այդ տեսանկյունից ենք ուսուցա-
նում «Սուտասանը» [6, 84], «Պոչատ աղվեսը» [6, 88] հեքիաթները: 
Աշակերտների առջև բացելով գյուղացու կերպարի էությունը՝ 
նրան ներկայացնում ենք որպես մի մարդ, որ մինչ թագավորի հայ-
տարարության օրը անտեսված էր, մերժված և ապրում էր իր դառը 
քրտինքով: Բայց երբ ստեղծվեց հնարավորություն, բացահայտվեց 
նրա ինքնարժանապատվության գիտակցությունը, և նա համար-
ձակվեց ներկայանալ թագավորին ու հաղթել նրան: Նույն մտածո-
ղությամբ է օժտված նաև «Պոչատ աղվեսի» հերոսը: Արժանապա-
տիվ աղվեսը չէր կարող առանց պոչի գնալ ընկերների մոտ և վաս-
տակել «պոչատ» մականունը, ուստի իր կատարած սխալն արդա-
րացնելու համար պետք է աշխատի ու աշխատանքով «ապաշ-
խարի», հետ վերցնի իր պոչը և նոր միայն գնա ընկերների մոտ: 
«Պոչատ աղվեսը» հեքիաթում կարևորում ենք կալվորի կերպարը, 
որը, մարմնավորելով մարդկային բնությունը, սիրում է ընկածին 
[2, 105] ու օգնում է նրան: 

«Ստի տոպրակի բերանը բաց է» առածի բովանդակությունը 
բացահայտվում է «Սուտլիկ որսկանը» [7, 139] հեքիաթի ուսուց-
ման շրջանակներում: 
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Հ. Թումանյանը «Կյանք և գրականություն» [2, 89] հոդվածում 
լեզուն համարում է «մարդու իմացականության անոթը, մարդկանց 
մտքերի միջնորդը, որը պետք է մատչելի լինի հասարակությանը և 
ընդունակ սնուցելու ամեն մեկին» [2, 97]: Հ. Թումանյանի մանկա-
կան բանաստեղծություններում անձնավորման պատկերավորման 
միջոցով են բացահայտվում նաև բնության երևույթները, որոնց 
էությունը ներկայացվում է նրանց լեզվով: «Տերևաթափ» բանաս-
տեղծության մեջ անձնավորվում է քամին՝ դիմելով տերևներին. 
«Ա՜յ փոքրիկներ, ա՜յ սիրուններ, Աշուն եկավ, մոտ է ձմեռ, Ի՞նչ եք 
դողում ծառի ծերին: Ոսկի, դեղին, վառ ծիրանի Գույներ հագե՛ք 
խայտաբղետ Ու ճյուղերից ձեր մայրենի Եկե՛ք ինձ հետ, փախե՛ք 
ինձ հետ...» [6, 23]: 

«Մի բաց նամակ ամենքին» [6, 75] բանաստեղծության մեջ էլ 
մի խումբ թռչունների անունից Ծիտիկ Ճնճղուկյանը նամակ է 
գրում բարի մարդկանց՝ ներկայացնելով իրենց ձմռան ապրուստը 
ու խնդրելով օգնություն, այստեղ մենք կարևորում ենք փոխադարձ 
օգնության հանգամանքը, քանի որ ճնճղուկները խոստանում են, 
որ գարնանն էլ իրենք կօգնեն մարդկանց՝ թրթուրներից, ճիճունե-
րից ու որդերից մաքրելով նրանց այգիները, պարտեզներն ու 
արտերը և ամենակարևորը. «Մենք ձեզ համար կերգենք զվարթ»: 

Մանկական բանաստեղծություններում, մասնավորապես 
«Ծաղիկներ» [6, 79] բանաստեղծության մեջ, անձնավորում գեղար-
վեստական պատկերավորման միջոցով արևը պատասխանում է 
մանուկների «Ո՞ւր գնացին ծաղիկները» հարցադրմանը՝ ծաղիկնե-
րին անվանելով մանուկներ. «Ելե՛ք, իմ մանուկներ»: 

Նույն անձնավորման եղանակի բացահայտումով ենք ուսու-
ցանում նաև «Իրիկուն» [6, 83] բանաստեղծությունը, որտեղ անձ-
նավորվում են արևը, տերևը, թռչնակը, նապաստակը: Անձնավոր-
մանը զուգահեռ այստեղ ուսուցանում ենք նաև բառերի կապակցե-
լիության մասին մի քանի դիտարկումներ. առանձնացնելով «Արևը 
երևում է», «Տերևը սվսվում է», «Թռչնակը ծլվլում է», «Նապաստակը 
վազ է տալիս», «Որսորդը ման է գալիս» արտահայտությունները՝ 
աշակերտներին հանձնարարում ենք կազմել համառոտ նախադա-
սություններ, որոնց մեջ առարկան բնութագրվում է համապատաս-
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խան գործողությամբ: Բնութագրելով բնության երևույթները՝ աշա-
կերտների համար պարզ է դառնում. «Լուսնի գաղափարն ու 
կյանքը կապված է գիշերի հետ» [2, 104], որը մենակ, անքուն մնա-
լով, «քեֆ է անում երկնքում»: Բանաստեղծության զուգադիր նկա-
րում, սակայն, մենակ լուսինը չէ անքուն: Անքուն են նաև գող ոզնի-
ները, որոնք տանում են քնած որսորդի հրացանը:  

Թումանյան հեղինակի համար կարևոր է մայրենի լեզվով, 
ոճով ու ոգով երգելը, ինչպես արել են Վ. Շեքսպիրը, Ա. Պուշկինը, 
Մ. Լերմոնտովը [2, 100]: Ու հենց այդ ժողովրդախոսակցական, 
պարզ լեզվով էլ նա աշակերտներին է ներկայացնում աշխարհի 
ամենաբարդ հարցը. «....աշխարհը ինչի՞ց է շինված» «Թռչունի 
մտածմունքը» [6, 144] բանաստեղծության մեջ: Այս դասը աշա-
կերտներին ենք ներկայացնում նախագծման մեթոդով՝ սովորեցնե-
լով ամբողջ կյանքում սովորելու արվեստը [3, 189]: Հարցադրումը 
պատկերավոր կերպով նկարելով պատի թերթին՝ աշակերտներին 
հանձնարարում ենք պատասխանել հարցին ամբողջ տարվա 
ընթացքում, որի արդյունքում որպես կանոն կարդում ենք ամենա-
տարբեր ու հետաքրքիր պատասխաններ, ինչպես՝ ըստ աշակերտ-
ների՝ աշխարհը կառուցված է երկրներից, քաղաքներից, գյուղերից, 
արևից, անտառներից, քարերից, հողից, երկնքից, տներից և այլն: 

«Բանաստեղծությունը կյանքի արտահայտությունն է, կամ 
ավելի լավ է ասել, ինքը կյանքն է» գաղափարախոսությամբ ենք 
ուսուցանում «Աշուն» բանաստեղծությունը [6, 22]. 

 Դեղնած դաշտերին իջել է աշուն, 
 Անտառը կրկին ներկել է նախշուն: 
 Պաղ-պաղ մեգի հետ փչում է քամին, 
 Փչում է տանում տերևը դեղին: 
 Տխուր հանդերից մարդն ու անասուն 
 Քաշվում են կամաց իրենց տունն ու բուն: 
 Բանաստեղծության զուգադիր նկարում պատկերված է 

գյուղաշխարհ. նախրապանը գույնզգույն սարերից էշով գյուղ է 
իջել՝ իր հետ բերելով նաև անասուններին: Այստեղ հատկապես 
ուշադրություն ենք դարձնում գյուղի ավերակ եկեղեցուն, որի 
պահպանումն ու մաքրությունը պիտի լինի յուրաքանչյուր քաղա-
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քացու սրբազան պարտականությունը, քանի որ այդպիսով է ձևա-
վորվում սեր դեպի հայրենիքը, որից էլ բխում է «սեր դեպի մարդ-
կությունը» [2, 106]: Համեմատելով բանաստեղծության և նկարի 
պատկերավորման միջոցները՝ հանգում ենք թումանյանական 
եզրակացության. «Բանաստեղծության մեջ կյանքն ավելի կյանք է, 
քան թե իրականության մեջ» [2, 100]:  

Հ. Թումանյանի ստեղծագործություններն ուսուցանվում են իր 
իսկ ներկայացրած մեթոդաբանությամբ. «Համեմատության միջո-
ցով կարելի է ընդհանուրը մասնավորելով բացատրել» [2, 106]: 

«Բարև՛, ի՜նչ սառն են ձեռքերդ, ձմե՛ռ» թեման սկսվում է 
Գեղամ Սարյանի «Փափուկ ձյուն» [6, 74] բանաստեղծությամբ և 
ավարտվում է Հ. Թումանյանի «Ծաղիկներ» [6, 79] բանաստեղծու-
թյամբ: Թեմայի ամփոփման շրջանակներում հանձնարարում ենք 
կատարել համեմատություն երկու բանաստեղծությունների միջև՝ 
կիրառելով «Զուգադրության աղյուսակ» [3, 82] մեթոդաբանու-
թյունը:  

Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունների ուսուցման ժամա-
նակ կարևորվում է նաև «պարզ ու հասկանալի լեզվով» խոսելու ու 
գրելու գաղտնիքը, որը ըստ էության «գրականության գաղտնիքն է» 
[2, 111]: Հ. Թումանյանը երբեք չի մոռանում մայրենի բարբառի մեծ 
նշանակությունը և այն գործածում է որպես բանաստեղծության 
հարազատ կենսատու հոսանք՝ ազգային դրոշմը, ոգին ու ոճը 
պահպանելու նպատակով: Այս ամենի լավագույն արտահայտու-
թյունն է «Կաքավի գովքը» բանաստեղծությունը [6, 108], որի 
երաժշտության հեղինակն էլ Կոմիտասն է, որ փորձում էր հավա-
քել ազգային ժողովրդական երգերն ու եղանակները և նրանցից 
կազմել ազգային երգ ու երաժշտություն, ինչպես և Թումանյանը 
բանաստեղծագործությանը «հաստատ ազգային դրոշմ ու հիմք 
տալու համար» հիմնվում էր ժողովրդի կենդանի լեզվի, նրա ոգու 
ու օրենքների վրա [2, 166]: Այսպիսով ներդաշնակվում են «ազգա-
յին երաժշտության» [2, 160] ու բանաստեղծության տարրերը, որ 
կազմակերպված ազգ լինելու կարևոր նախապայմաններից էր հա-
մարում Հ. Թումանյանը: Բանաստեղծության մեջ հետաքրքիր են 
արևմտահայերենին բնորոշ լեզվական ձևերի կիրառությունները՝ 
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ե-ով բացառականները (ամպերեն, սարեն, ծերեն, ծաղիկներեն),  
կ-ով ներկան (քնես կելնես, կշորորաս), գրաբարատիպ անցյալ 
կատարյալը (բերավ) և այլն, որոնց բացատրությունները աշա-
կերտներին ներկայացնում ենք արևելահայերենին զուգադրելու 
եղանակով:  

Տարրական դասարաններում աշակերտները ճանաչում են 
նաև թարգմանիչ Թումանյանին: Կատարելով «ճաշակով ընտրու-
թյուն»՝ Թումանյանը հայերեն է փոխադրել բազմաթիվ արտասահ-
մանյան հեքիաթներ, որոնցից տարրական դասարաններում ուսու-
ցանվում է Լև Տոլստոյի հեղինակած «Երեք արջի հեքիաթը» [6, 91]: 
Բանաստեղծության թարգմանության մասին ասված Հ. Թուման-
յանի խոսքը դյուրությամբ կարող ենք վերագրել նաև հեքիաթնե-
րին, քանի որ սրանք նույնպես պետք է ունենան «առանձին համ ու 
հոտ, շունչ ու ոճ»: Թումանյանի թարգմանած հեքիաթներում նույն-
պես պահպանված է «բնագրային բուրմունքը», քանի որ նա ուներ 
էն    «ինչքա՜ն շնորհքը» և ամենակարևորը «ինչքա՜ն սերը», որ ոչ 
միայն հեքիաթի հարազատ ձևը ցույց տար, այլև ինքնուրույն բուր-
մունք հաղորդեր [2, 152]: 

Երրորդ դասարանում թումանյանական դասերն սկսվում են 
«Ամենից լավ տունը» բանաստեղծության ընթերցանությամբ, որի 
համար գրքի հեղինակները որպես նշանաբան են ընտրել Հ. Թու-
մանյանի «Կարոտից է առաջ գալիս ամեն բարձր բան» արտահայ-
տությունը [7, 15], իսկ որպես եզրակացություն՝ «Օտարության մեջ 
ապրողի հացը դառն է, ջուրը՝ թույն», «Օտար տեղ ապրողի համար 
մի օրը մի տարի է» առածները:  

«Բա՛ց արա թերթերդ, տեսնենք հրաշքներդ» թեմայի շրջա-
նակներում բացահայտվում են բնության գաղտնիքները: Այստեղ 
աշակերտները կարդում են «Գետակը» բանաստեղծությունը [7, 

42], որտեղ անձնավորված բնության երևույթի մասին խոսելիս 
հիշում ենք 2-րդ դասարանում անցած այն բանաստեղծություննե-
րը, որոնցում անձնավորվել էին բնության տարբեր երևույթները: 

Հայկական ժողովրդական էպոսի մշակման մասին Հ. Թուման-
յանը գրել է. «Սասունցի Դավիթը» ես շատ թեթև եմ գրել, օգտվելով 
[ժողովրդական նյութից], երեխաների համար» [2, 135]: Առաջին և 
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երկրորդ դասարաններում էպոսից մեջբերված հատվածները վե-
րապատմումներ են՝ կատարված գրքի հեղինակների կողմից, իսկ 
երրորդ դասարանում արդեն ներկայացվում է Հ. Թումանյանի 
մշակումը, որի համար իբրև բնաբան է ընտրված Հ. Թումանյանի 
նշանավոր հետևյալ խոսքը. «Ժողովուրդները ոչ մի բանի մեջ 
էնքան պարզ ու պայծառ չեն երևում, ինչքան իրենց ազգային 
էպոսի մեջ» [2, 86]: Այստեղ առաջարկում ենք հերոսների կերպար-
ների բացահայտումը կատարել թումանյանական հետևյալ մեկնա-
բանությամբ. «....առասպելների աշխարհից դուրս եկել մեր առաջ, 
ու մենք հանդիստես ենք էս հսկաների կռվին: Եվ տեսեք թե 
ինչքա՜ն հարազատ են գծված ու բնորոշված սրանցից ամեն մինը» 

[2, 149]: Ծանոթանալով էպոսի հերոսներից Սասունցի Դավթի և 
Ձենով Օհանի հետ՝ նրանց հավելյալ տեղեկություններ ենք հաղոր-
դում շարունակության մասին՝ հատկապես անդրադառնալով Սա-
սունցի Դավթի և Մսրա Մելիքի հակադիր կերպարներին և նրանց 
կռվին, Դավթի հաղթանակին, որին բնորոշ է. «Ժողովուրդների 
էպոսներն առհասարակ վերջանում են խաղաղության սրբազան 
խոսքով» [2, 150] թումանյանական եզրակացությունը: 

Հ. Թումանյանի հեքիաթներն իրենց բովանդակությամբ ու լեզ-
վով առնված են ժողովրդից, քանի որ դրանցով հեղինակը խոսում է 
ժողովրդի հետ [2, 132], ինչպես՝ «Կացին ախպեր» հեքիաթը, որի 
շրջանակներում աշակերտներին են ուսուցանվում կացինին՝ որպես 
գործիքի վերագրվող գործողությունները, այնուհետև առաջարկվում 
է թվարկել և գրել այլ գործիքների, սարքերի անուններ, որոնք 
կարողանում են աշակերտներն օգտագործել, այնուհետև գրել 
դրանց կատարած գործողությունները ցույց տվող բառերը [2, 118]:  

Էպոսային դասերը շրջում են Թումանյանի հրապարակախո-
սության մեջ «Ֆրանգմենտներ լեզվի մասին» հաղորդումների մեջ 
Հ. Թումանյանը հանճարի ուժով բացահայտում է հայոց լեզվի ու 
«Սասունցի Դավիթ» էպոսի միջև եղած կապը. «Հայոց լեզուն Սա-
սունցի Դավթի հոր զենքն ու զրահն է, որ աչքից գցել ու սնդուկում 
փակել է անշնորհք, թշվառական հորեղբայրը: Սասունցի Դավթի 
հոր նժույգն է, որ առանց խնամքի փակել է կեղտոտ ախոռում հա-
վերի թառի տակ, մինչև էդ զենքն ու զրահով չզինավառվի հայ 
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ժողովուրդը, մինչև էդ նժույգը չհեծնի – կմնա սրա նրա դռանը 
խեղճ ծառա» [2, 167]: 

Հ. Թումանյանի կենսագրության մասին գիտելիքներն ամփոփ-
վում են 4-րդ դասարանում: Նրա արձանի մոտ անցկացվող դասի 
շրջանակներում ուսուցիչն աշակերտներին է ներկայացնում կեն-
սագրական տեղեկություններ՝ հիշելով նրա բանաստեղծություն-
ները, պատմվածքները և հեքիաթները, քառյակները [1, 7]: 
«Ուզո՞ւմ ես իմանալ ավելին» վերնագրի տակ ներկայացվում է 
Անդրանիկ Զորավարի և Հ. Թումանյանի մասին պատմությունը [1, 

11]: Իբրև դասի եզրակացություն ներկայացվում է «Թումանյանը 
մեր բոլորի սրտում է, և դա հրաշք է: Ահա թե ինչու են նրան կոչում 
Ամենայն հայոց բանաստեղծ» արտահայտությունը, որին մենք 
որպես կանոն հավելում ենք Թումանյանի հետևյալ խոսքերը. 
«Ազնիվն ու գեղեցիկը ընդարձակ տարածություն է, ազնիվն ու գե-
ղեցիկը ազատ, մաքուր օդն է, ազնիվն ու գեղեցիկը առողջությունն 
է, կայտառ, ազատ զարգացած մարմինն է, ազնիվն ու գեղեցիկը 
կենդանի ժողովրդի կենդանի լեզուն է, որ հազար ու մի ոճերով ու 
ձևերով է խոսում, որ հազարավոր տարիների ընթացքում հավաքել 
է հազարավոր գանձարաններից ու պահել, զարգացրել, ճոխացրել, 
գեղեցկացրել, որ ամբողջովին հոգի է ու հոգեբանություն, պատ-
կեր, շունչ է ու զգացմունք» [2, 167]:  

4-րդ դասարանում Հ. Թումանյանի հեղինակած ստեղծագոր-
ծություններից կարդում ենք «Քաջ Նազար» հեքիաթը՝ կարևորելով 
վերնագրի նշանակությունը. «Յոթ սարից, յոթ ձորից այն կողմ ապ-
րում էր Վախը: Եվ ապրում էր մի «քաջ» մարդու սրտում, որի 
անունն էր Նազար»: Հեքիաթի ուսուցման շրջանակներում աշա-
կերտներին են ներկայացվում Հ. Թումանյանի հետևյալ խոսքերը. 
«Կցանկանայի, որ դուք ավելի բախտավոր լինեք և ավելի բարձր ու 
մեծ, քան մենք ենք եղել» [2, 129]: 

Թումանյանական խրատներով անցկացվող դասերն աշա-
կերտների համար բացահայտում են, «թե ինչ բան է ինքը հանճարը 
ըստ էության», որի մահկանացու աճյունի և միշտ անմահ հոգու 
առջև իր նման երկյուղածությամբ գլուխ ենք խոնարհում այսօր, 
քանի որ նա իր սիրելի Շեքսպիրի նման «շարունակում է վարել 
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պատերազմներից ամենից մեծն ու սրբազանը՝ անվերջ նվաճելով 
մարդակային սրտերը՝ արդարության, գեղեցկության ու ճշմար-
տության միջոցով անվերջ ընդարձակելով բանաստեղծության 
պայծառ տիրապետության սահմանները» [2, 155]:  

Հ. Թումանայնի բանաստեղծությունները ազնիվ ու գեղեցիկ են, 
որոնք լի են մաքուր օդով, ուստի դրանցից առողջություն է բխում, 
որին բնորոշ է կայտառ լինելը. «ազնիվն ու գեղեցիկը կենդանի 
ժողովրդի կենդանի լեզուն է» [2, 167], որ հազար ու մի ձևերով խո-
սում է բանաստեղծության ու հեքիաթի միջոցով, որոնք տարիների 
ընթացքում հավաքվել են հազարավոր գանձարաններից, ու զար-
գացրել, ճոխացրել, գեղեցկացրել է հեղինակը՝ դարձնելով ամ-
բողջովին հոգի ու հոգեբանություն, պատկեր, շունչ ու զգացմունք: 

Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունների հաջորդական ու կա-
պակցված ուսուցումը քննելով հեղինակային դիտարկումների մի-
ջոցով՝ նորովի ենք բացահայտում ժամանակակից կառուցողական 
կրթության մի շարք դիտարկումներ, որոնք խթանում են աշա-
կերտների ստեղծագործական մտածողությունը:  

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 

1. Թորոսյան Կ., Սարգսյան Վ., Խաչատրյան Հ., Չիբուխչյան Կ., 
Մայրենի 4, Երևան, «Մակմիլան» հրատարակչություն, 2009:  

2. Թումանյան Հ., Երկերի ժողովածու, հ. 6, Երևան, «Հայպետ-
հրատ» հրատարակչություն, 1959: 

3. Հովհաննիսյան Գ., Զոհրաբյան Ա., Արնաուդյան Ա. և այլք, 
Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ձեռ-
նարկ ուսուցիչների համար, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատա-
րակչություն, 2004: 

4. Սարգսյան Վ., Այբբենարան, Երևան, «Մանմար» հրատա-
րակչություն, 2010: 

5. Սարգսյան Վ., Մայրենի 1, Երևան, «Մակմիլան» հրատարակ-
չություն, 2009: 

6. Սարգսյան Վ., Թորոսյան Կ., Գրիգորյան Ս., Խաչատրյան Հ., 
Մայրենի 2, Երևան, «Մանմար» հրատարակաչություն, 2010: 
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Обучение произведениОбучение произведениОбучение произведениОбучение произведениямямямям    ОваОваОваОванеса Туманянанеса Туманянанеса Туманянанеса Туманяна    
в в в в начальныхначальныхначальныхначальных    классахклассахклассахклассах    

Антонян Анна Антонян Анна Антонян Анна Антонян Анна     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: учебник, поэт, детская литература, персонификация, 
сказка, рассказ, стихотворение, родной язык, национальный менталитет 

Детская литература Ованеса Туманяна состоит из «самых откровенных 
выражений», написанных «с искренним сердцем, честностью души, 
сочувствием и сознанием собственного достоинства». Поэтому Ованес 
Туманян - самый читаемый автор в начальных классах. 

Авторы статьи представляют различные методы преподавания 
произведений Ованеса Туманяна, используя его наставления и советы. 
Опыт работы доказал, что они невероятно своевременны даже сегодня. 

Произведения Туманяна учат дружбе, заботливости, любви к природе 
и, самое главное, любви к нашему родному языку. В своей статье «Жизнь и 
литература» Туманян рассматривает язык как «сосуд для познания 
человека и посредник в мыслях людей, который должен быть доступным 
для общества и способным питать каждого человека». 

Рассматривая произведения О. Туманяна как произведения искусства, 
мы придаем особое значение использованию метафор и образных средств, 
которые использованы для выявления явлений природы. 

Стихи Туманяна благородны, красивы и полны свежим воздухом, 
поэтому они излучают здоровье. «Благородство и красота в живом языке 
живых людей» говорят языком поэзии и сказок, за годы накопленных из 
тысячи сокровищниц. Они были разработаны, обогащены и украшены 
автором, который вложил в них душу и чувства. 
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Teaching Hovhannes Tumanyan’s Works in Elementary ClassesTeaching Hovhannes Tumanyan’s Works in Elementary ClassesTeaching Hovhannes Tumanyan’s Works in Elementary ClassesTeaching Hovhannes Tumanyan’s Works in Elementary Classes    
Antonyan Anna Antonyan Anna Antonyan Anna Antonyan Anna     

SummaSummaSummaSummaryryryry    
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: textbooks: poetry, children's literature, personification, fairy 

tale, story, poem, native language, national mentality 
Hovhannes Tumanyan’s literature for children comprises of “the most 

salient expressions” written “with sincerity of heart, honesty of soul, sympathy 
and self-consciousness”. Therefore, Hovhannes Tumanyan is the most read 
author in elementary school. 

The authors of the article present different methods of teaching 
Hovhannes Tumanyan’s works, using his precepts and advice. Experience has 
proven that they are incredibly timely even today. 

Tumanyan’s works teach “self-consciousness”, friendship, solicitude, love 
for nature and, most importantly, love for our mother tongue. In his article 
“Life and Literature”, H. Tumanyan views language as “a vessel for human 
cognition and a mediator for people’s thoughts that should be accessible to the 
public and capable of nourishing every single person”. 

When viewing H. Tumanyan’s works as pieces of art, we attach special 
importance to the use of metaphors and figurative imagery that are used by the 
author to reveal phenomena of nature. 

H. Tumanyan’s poems are honest, beautiful and full of fresh air, so they 
emanate healthiness, which is characterized by liveliness. “Nobleness and 
beauty lie in living people’s living language” that speaks in a thousand ways 
through poetry and fairy tales accumulated over thousands of treasuries over 
years. They were developed, enriched and beautified by the author, who turned 
them into soul and psyche, image, breath and feeling. 
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