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ՀՏԴ 37.02 
Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը Բառապաշարի հարստացումը     

ՊՊՊՊ․․․․ՍևակիՍևակիՍևակիՍևակի    ««««ԱնլռելիԱնլռելիԱնլռելիԱնլռելի    զանգակատունզանգակատունզանգակատունզանգակատուն»»»»    պոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիսպոեմն ուսումնասիրելիս    
    

Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան Սուսաննա Հարությունյան     
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . հոգեկերտվածք, գեղագիտական ընկալում, 
ստեղծագործական մտածողություն, լեզվամտածողություն, արժեքային 
համակարգ, մակդիր, փոխաբերություն, համեմատություն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Գեղարվեստական ստեղծագործության ուսումնասիրությունը` իր 

համամարդկային և ազգային գաղափարներով, կոչված է նպաստելու 
դպրոցականի հոգեկերտվածքի, արժեքային համակարգի ձևավորմանը, 
նրա գեղագիտական ընկալումների ու մտածողության սեփական 
դրսևորումների, ինքնաճանաչման, ինքնաբացահայտման կարողություն-
ների ձեռքբերման խնդիրներին: Այս խնդիրների իրականացմանը նպաս-
տում է կառուցողական մանկավարժությունը, որը հնարավորություն է 
ստեղծում ուսումնական գործունեությանը նախապատրաստվելու գործ-
ընթացով՝ ընթերցանությամբ, հետազոտական-ստեղծագործական աշխա-
տանքով, գրական երկից գրառումներ կատարելով, իր վերաբերմունքն 
արտահայտելով, դատողություններ անելով, բանավիճելով, խոսքը 
հուզական, պատկերավոր, գեղեցիկ ու ներազդող դարձնող միջոցների 
պրպտումով աշակերտներին ներգրավել, ուղղորդել, սովորեցնել լսել 
միմյանց, տարբերակել ճիշտն ու սխալը, ըստ անհրաժեշտության՝ կրկին 
խորհել, դատողություններ անել և վերանայել կարծիքը, եթե պետք է: 

 
ՊատկերավորմանՊատկերավորմանՊատկերավորմանՊատկերավորման----արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների արտահայտչական միջոցների     

գործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմումգործածությունը պոեմում    
Պ. Սևակի ստեղծագործության ուսումնասիրմանը 12-րդ դասարա-

նում (բնագիտական հոսք) հատկացվում է 4 դ/ժ, որից 2 դ/ժ` «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմի ուսուցմանը: 

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմը յուրահատուկ է, քանի որ 
Կոմիտասի կենսագրության շարադրումը զուգակցվում է 20-րդ դարի 
առաջին կեսի մեր ժողովրդի պատմության ամենաողբերգական իրողու-
թյունների փաստագրմամբ, ուրեմն ենթադրվում է հանգամանալից 
քննարկում և արժևորում: 
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Գրական երկի ուսումնասիրման էական բնութագրիչներից է հեղի-
նակի ոճական առանձնահատկությունների, լեզվամտածողության, բա-
ռապաշարի ուսումնասիրությունը: Աշակերտին հաղորդակից դարձնել 
երկի բառային գանձարանին՝ նշանակում է հարստացնել բառապաշարը, 
զարգացնել պատկերավոր և ստեղծագործական մտածողությունը, 
մշակել գեղեցիկը տեսնելու և ընկալելու հմտություն, որը կարևոր դեր 
ունի արժեքային համակարգի ձևավորման և գրական ստեղծագործու-
թյան արժևորման գործընթացում: «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը լայն 
հնարավորություն է տալիս աշակերտներին ընդգրկելու հետազոտական 
աշխատանքի՝ անհատական և խմբային տարբերակով, նպաստելու 
բառապաշարի հարստացմանն ու խոսքի զարգացմանը: 

Աշակերտներին հանձնարավում է պատրաստել հաղորդումներ` 
հետևյալ բովանդակությամբ. 

1. Պոեմի գրման ժամանակաշրջանը, պատմական և քաղաքական 
նախադրյալները, դրդապատճառները: 

2. Պոեմի գրման-ստեղծագործական պատմությունը, ժանրային, 
կառուցվածքային առանձնահատկությունները: 

3. Պոեմի հերոսի ընտրության հարցը. Կոմիտասը՝ որպես անհատա-
կանություն, և Կոմիտասը՝ որպես ժողովրդի մի մասնիկ՝ նրան 
բնութագրող ճակատագրով ու կյանքով: 

Պ. Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը ձևի և բովանդակության 
կատարյալ ներդաշնակություն է: Բանաստեղծը պոեմում զուգակցել է 
գրական հայերենը, բարբառները, գրաբարյան շերտը: Սա միջառարկա-
յական կապերի ստեղծման լայն հնարավորություն է ընձեռում: Պոեմում 
ներկայացվում է հայ մշակույթի երախտավորի՝ Կոմիտասի կյանքը՝ այն 
զուգահեռելով նրան ծնած ժողովրդի պատմության նկարագրությանը: 
Թեման հնարավորություն է ներկայացնելու լեզվական այնպիսի շերտեր, 
որոնք բնութագրեն թե՛ պատմական գունոլորտը, թե՛ անհատի հոգու 
խռովքը, թե՛ ժողովրդական մտածողությունն ու հոգեբանությունը: Խոսքի 
անկրկնելի ճոխությունն առավելապես դրսևորվում է բնապատկեր-
ներում: Անդրադառնալով բնության պատկերներին՝ ուսուցիչն աշա-
կերտների որոնողական աշխատանքն ուղղորդում է այնպես, որ նրանք 
ոչ միայն ճանաչեն բնությունը պատկերող բառերն ու արտահայտություն-
ները, այլև գիտակցեն, զգան, որ դրանցով բնությունը վերածվել է զգացող, 
ապրող, շնչող երևույթի: 

Աշակերտների մի խումբ հանձնարարություն էր ստացել կարդալ 
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«Ղողանջ մեղսական» հատվածը, մյուս խումբը՝ «Ղողանջ զարթոնքի և 
կենսարարման» հատվածը, վերարտադրել գարնան պատկերը՝ ընտրելով 
համապատասխան խորհրդանիշ, դուրս գրել փոխաբերություններն ու 
համեմատությունները: 

Գարուն է, շրջապատը լցված է լույսով ու բույրերով, բնությունը 
զարթոնք է ապրում, վերադառնում են թռչունները, զույգեր կազմում, 
արթնանում է և մարդկային հոգին՝ երազներով, անուրջներով, գեղեցիկի 
ակնկալիքներով: Յուրաքանչյուր գարուն նոր գույնով է երևում, նոր հոգե-
բանությամբ, հուզաշխարհով, զգացողությամբ: Ի՞նչ միջոցներով են 
բացահայտվում այս գեղեցկությունները, ո՞րն է նրանց տարբերությունը, 
ինչպե՞ս է դրսևորվում բառի ուժը պատկերային մտածողություն ստեղ-
ծելիս, ո՞րն է նրա դերը մարդկային հոգեբանությունը մեկնելիս: 

Աշակերտներին առաջարկվում է քննարկել որոշակի հատվածներ, 
գտնել փոխաբերությունները, համեմատությունները, կատարել մեկնա-
բանություններ: 

Ահա փոխաբերական պատկերներից մեկը․ 
Դեղձենիներից մարջան էր կաթում, 
Շեփորուկներից՝ երկնքի կաթիլ, 
Եվ ձյունի փաթիլ՝ 
Ակացիներից… 
Կամ՝ 
Արագիլն էլի 
Ծեր խնձորենու ծաղկի բոցի մեջ իր 
Ոտն էր վառում… 

Բառի ներգործությունն ավելի է սաստկանում, երբ բնապատկերին 
հակադրում է խաղաղ ու աշխատասեր հայ գեղջուկի նկատմամբ թուրք 
բարբարոսների ոճիրի պատկերը․ 

Գարուն է, գարուն,  
Բայց մարդասպանին դա չի խանգարում: 
Դա չի խանգարում, 
Որ արյամբ հորդի հայկական առուն, 
Որ դիակներից քարափն անհատակ 
Իր պռունկներով գա հավասարվի… 

Հակադրությունը սրվում է փոխաբերական նոր պատկերներով, 
որոնք նախորդի շքեղ գույները չունեն, բայց հնչում են ողբերգորեն: 
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Աշակերտները մտածում են փոխաբերությունների և համեմատու-
թյունների շուրջը, անում դատողություններ, ուսուցչի ուղղորդմամբ 
փաստում, որ այդ տողերում գործածված բառերը սովորական խոսակցա-
կան լեզվում նույն ազդեցությունը չունեն, այստեղ նրանք ձեռք են բերել 
իմաստային նոր հնչեղություն: 

Գարունը հայ ժողովրդի գոյության, նրա վեհ արարումների ու ստեղ-
ծագործ աշխատանքի խորհրդանիշ է, իսկ փոխաբերությունները 
ընդգծում են կատարվող ոճիրի սահմռկեցուցիչ էությունը, արհավիրքի 
ահավորությունը: 

Աշակերտների գործուն բառապաշարի մասն են դառնում «վիրավո-
րանք», «սրբատաշ քար», «պաղ վիրակապ», «քարե սիրտ», «հնգջահյան 
ձեռք», «ծաղկի բոց», «կարոտած հող», «երկնքի կաթիլ» և այլ բառեր ու 
բառակապակցություններ, որոնք ոչ միայն կհարստացնեն նրանց խոսքը, 
այլև այդ խոսքին կհաղորդեն հուզական երանգ: 

Աշակերտներին տրամադրված «Ղողանջ եղեռնական» և «Ղողանջ 
աքսորի» հատվածներից հանձնարարվում է դուրս գրել «գարուն և 
խորշակ» հակադրությունն արտահայտող բառեր, դարձվածքներ. «ապրիլ-
յան արբշիռ բույրեր», «գարնանային ծաղկածլում», «կակաչների շքահան-
դես», «գաղտագողի-ծածուկ-անտես խորշակ», դրանցում կարևորել 
երևույթի ողբերգականությունն ընդգծող արտահայտությունները. 

«Ահեղ գիշեր, որ բորբ ներկվեց ոչ արևով, Այլ մեր արյամբ…»: 
Բնության պատկերներին վերաբերող այս օրինակները կարելի է ամբող-
ջացնել՝ անդրադառնալով պոեմի վերջին մասին, ուր պատկերվում է 
Կոմիտասի թաղումը: Ահա հուղարկավորությանը «մասնակից» արտա-
հայտությունների օրինակներ. «Հայաստանյան լեռներն էին հուղարկա-
վոր…», «բոցավառվում էր հայրենաշունչ, բուրիչ քամին…», «խաղաղ-
տրտում-հանգստարար անձրև»: 

Բանաստեղծական խոսքին առանձնակի շքեղություն են հաղորդում 
մակդիրները, պոեմում Սևակը շատ է կիրառել հատկապես հարադիր 
բարդություններից կազմված մակդիրներ, որոնք ունեն և՛ իմաստային 
նույնություն, և՛ ներհակություն: 

Աշակերտներին առաջարկվում է քննարկել ընտրված հատվածները, 
դուրս գրել մակդիրները՝ ձևավորելով T-աձև աղյուսակ: Կրկնավոր 
մակդիրներ/միևնույն արմատի կամ իմաստով իրար մոտ բառերի 
կրկնությունից կազմված/. 
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ՀանգույցՀանգույցՀանգույցՀանգույց----հանգույցհանգույցհանգույցհանգույց, , , , օղակօղակօղակօղակ----օղակօղակօղակօղակ, 
Երգ են կապում աղջիկ-տղա: 
 
Մի լույս մանուկ էր սկսում խաղալ 
Մի վահագնակերպվահագնակերպվահագնակերպվահագնակերպ----դավթադեմ դավթադեմ դավթադեմ դավթադեմ տղա, 
Հիմա փրկված չար ու անգութ 
ՍամումՍամումՍամումՍամում----խորշակխորշակխորշակխորշակ----ուրագանիցուրագանիցուրագանիցուրագանից... 
 
Սկսվում է բոլորապարը: 
Ծանր քայլքով, 
ԱնեղանակԱնեղանակԱնեղանակԱնեղանակ----աներգաներգաներգաներգ----անծափանծափանծափանծափ............    
Ներհակ մակդիրների օգտագործումը Սևակի բանաստեղծական 

խոսքի ինքնատիպության դրսևորումներից է, այն սովորական խոսքա-
մտածողության մեջ անբնական է հնչում, երբ մակդիրն իր մակդիրակիր 
բառի հակադիրն է: 

Օրինակ՝ 
Նույն սուտսուտսուտսուտ----սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ սրբերի անսուրբ ձեռքերով... 
Այս անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության անմիաբան Միաբանության պաղ պատերի մեջ... 
Եվ սակայն նրանց մեղքն ինչ էր, ինչ էր, 
Անաստված աստվածԱնաստված աստվածԱնաստված աստվածԱնաստված աստված... 
Բերված օրինակների մեջ ընդգծված «սուտ-սրբերի անսուրբ 

ձեռքերով», «անմիաբան Միաբանության», «անաստված աստված» բառա-
կապակցությունները տեքստում տրամաբանական են հնչում, իսկ 
բովանդակությամբ միմյանց բացասում են՝ դրանով իսկ ընդգծելով 
երևույթի ճիշտ էությունը: Աշակերտները պոեմում հանդիպում են նաև 
այլ կարգի մակդիրային ներհակությունների: Միմյանց հետ, իբրև հակա-
դիր բառեր, գործածվում են իմաստով հականիշ մակդիրները, և նրանց 
իմաստային նորությունը հենց այդ գործածության մեջ է: Օրինակ․ 

Այս շարժիչների թանկ-էժան դարում... 
Մեր խաղ ու տաղի մոտիկ-հեռական... 
Ով էր այդ թաքուն-մեղավոր սիրո 
Ահավոր դժբախտ-երջանիկ տերը... 

Հաջորդ քայլը հնչյունական կրկնությունների դիտարկումն է, որոնք 
պոեմում առանձին երանգ են ստեղծում, այն նպաստում է հնի ու նորի 
կապի բացահայտմանը, գեղարվեստական ճաշակի զարգացմանը, միջ-
նադարյան անմահ երկերի հետ զուգահեռման շնորհիվ՝ հոգևոր 
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աշխարհի ձևավորմանը: Ահա ծ հնչյունի կրկնության օրինակներ. 

Որ ծուփ-ծուփ էին՝ ծալեծալ դարձան... 
Մեկ էլ ծփաց մեղմօրոր 
Հայ հոգևոր երգը ծով... 

Համեմատություններով հարուստ են «Ղողանջ մեղսական», «Ղողանջ 
միջակության» ու «Ղողանջ թաղման ու հարության» և այլ հատվածներ: 
«Ղողանջ միջակության» հատվածից դուրս բերված համեմատություն-
ները, մակդիրներն ու փոխաբերությունները ոչ միայն նպաստում են 
աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը, այլև միջոց են նրանց 
բարոյական դաստիարակության: Ուսուցիչը շեշտը դնում է այդ պատ-
կերների իմաստային խորության վրա, որ միջակությունը բոլոր ժամա-
նակներում մարդկության վատթար թշնամիներից է, խորթ է բարոյական 
բարձր սկզբունքներ ունեցող մարդուն: Ահա միջակության տիպիկ դեմքը․ 

Թե թռչուն է նա՝ ապա թութակ է․ 
Այն է կրկնում, ինչին վարժել են: 
Թե կենդանի է՝ կապիկ է միայն. 
Անում է լոկ այն, ինչին մարզել են: 
Եթե ուժեղ է՝ ապա ջորու պես, 
Ուժն իրենը չէ, 
Այլ ծնողների զորեղությունն է... 

Իսկ վերջին՝ «Ղողանջ թաղման և հարության» հատվածը գրքի, 
արվեստի, դպրության, հայրենիքի նկատմամբ տածած սիրո դրսևորում է՝ 
ինքնատիպ ու խոսուն պատկերների վերածված: 

Պոեմի ուսուցման ընթացքում աշակերտների բառապաշարի 
հարստացմանն օգնում են նաև այնպիսի դարձվածքները, որոնք իմաս-
տային խորությամբ դարձել են խոսուն պատկերներ: 

Ահա այդպիսի մի շարք արտահայտություններ․ 
Քանզի ոսոխ է փտածը թարմին 
Եվ հասարակը՝ ազնվազարմին: 
 
Մարդուն երբ ցավ են տալիս՝ 
Հետն էլ արցունք է գալիս՝ 
Որ կսկիծը քիչ մարի: 
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Մի ողջ ժողովուրդ մեկ-մեկ թրատել, 
Մի ամբողջ անտառ արմատից հատել... 

Աշակերտներն ուշադրություն են դարձնում, որ այս պատկերները 
երևույթի հավաքական էությունից բխող սեղմ բնութագրություններ են, 
դիպուկ արտահայտություններ: Այդպիսի ոճ ստեղծելու համար 
բավական չէ լայն մտածողությամբ օժտված լինել, անհրաժեշտ է նաև 
լեզվական խոր ու կարծր ատաղձ ունենալ: Իր բանաստեղծություններից 
մեկում Սևակը գրում է․ 

Ես էլ բառերի լվացարար եմ․ 
Մաքրում եմ նրանց փոշին դարավոր… 

Նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ, այդ թվում «Անլռելի 
զանգակատուն» պոեմում զգացվում է բանաստեղծի «բառերի լվացարար» 
լինելու տաղանդը: Աշակերտներին պետք է բացատրել այնպիսի բառեր, 
ինչպիսիք են՝ արմավալանջ, նոճեթարթիչ, մահիկահոնք, արևաչյա, հայ-
րենաքաղց, տրոփասիրտ, անառ, պահիպատշաճ, մշտախայտանք, քոյա-
սիրահար, մահադարձություն, կենսախինդ, քինահարույց և այլն: 

Ուսուցիչը նյութի յուրացման աստիճանն ստուգում է ըստ չափորոշ-
չային եռամակարդակ պահանջի: Դասարանը բաժանվում է 3 խմբի՝ 1-ին 
խումբ, Ա մակարդակ – աշխատել «Քառաբաժան» մեթոդով, դուրս գրել 
«Ղողանջ խաղկապի», «Ղողանջ ցնծության» հատվածներից բարբառային 
արտահայտությունները, գրաբարյան բառաձևերը, դարձվածքները 
փոխարինել գրական հայերեն համարժեքներով, 2-րդ խումբ, Բ մակար-
դակ – քայլագրել պոեմի երկու հերոսների՝ Կոմիտասի և ժողովրդի 
կյանքի զուգահեռ զարգացումները, Վարդապետ հիմնաբառով կազմել 
«Պրիզմա», 3-րդ խումբ, Գ մակարդակ – Կոմիտաս բառով ստեղծել 
ակրոստիքոս, գրավոր հաղորդում «Վիրավոր կռունկ» վերնագրով: 

Երկրորդ դասաժամի համար սահմանվում են ուսումնական 
հետևյալ խնդիրները․ իմանալ պոեմի ստեղծման պատմությունը, 
Կոմիտասի կյանքի պատմությունը, կերպարը, պոեմի կառուցվածքը, 
գաղափարը: 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ավագ դպրոցում գրականության համակարգված դասընթացի 

ուսումնասիրության արդյունավետությունը և աշակերտների ինքնուրույն 
հետազոտական գործունեության զարգացումը պայմանավորված են 
կրթական համակարգի նոր մոտեցումներով ու ուսուցման մեթոդների 
ներդրումով, որոնք դպրոցի առաջ դրել են ժամանակակից կրթական 
չափորոշիչները: Այսօր կարևորվում է գրական երկի համակցված, բազ-
մակողմանի ուսումնասիրությունը, հատկապես կարևորվում է բնագրի 
հետ աշխատանքը, որի բուն մասնակիցն է աշակերտը` իր տարաբնույթ 
հետազոտական գործունեությամբ: 

Խմբային և անհատական հետազոտական աշխատանքը հնարավո-
րություն է տալիս աշակերտներին ինքնադրսևորվելու որպես անհատա-
կանություն ընթերցելու, գլխավորը տարբերակելու, մտածելու, զուգա-
դրելու, խորհելու, եզրահանգելու, համագործակցելու, միջանձնային 
կապեր ձևավորելու, կարծիք հայտնելու, դիմացինին լսելու: Չափածո 
ստեղծագործությունների ուսուցման գործընթացում անգնահատելի է 
պատկերավորման գեղարվեստական միջոցների շուրջ տարվող աշխա-
տանքը, որը նպաստում է գեղավեստական մտածողության զարգացմանն 
ու բառապաշարի հարստացմանը: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1.  Արիստակեսյան Ա., Պարույր Սևակ, Երևան, 1984: 
2. Զաքարյան Ա., Գրականության և պատմության ընթացքները, 

Երևան, 1989: 
3. Թամրազյան Հր., Սովետահայ գրականության պատմություն, 

Երևան, «Լույս» հրատ., 1984:  
4. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Երևան, 

2004: 
5. Հայ նոր գրականություն, 5 հատորով, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 

1962-1979:  
6. Ջահուկյան Գ., Խլղաթյան Ֆ., Ոճաբանություն, Երևան, 1998: 
7. Ջրբաշյան Էդ., Մախչանյան Հ., Գրականագիտական բառարան, 

Երևան, «Լույս» հրատ., 1980:  
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Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении Обогащение словарного запаса при изучении     
поэмы П.Севака поэмы П.Севака поэмы П.Севака поэмы П.Севака «Неумолкаемая КолокольняНеумолкаемая КолокольняНеумолкаемая КолокольняНеумолкаемая Колокольня»    

    
Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян Сусанна Арутюнян     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: самостоятельная исследовательская деятельность, 

художественные средства иллюстрации, художественное мышление, 
обогащение словарного запаса, новые подходы, новые методы, 
разностороннее изучение литературного произведения 

Продуктивность изучения литературы в высшей школе и развитие у 
учеников самостоятельной исследовательской деятельности обусловлено 
новыми подходами в системе образования и новыми методами, вложен-
ными современными образовательными стандартами.  

Сегодня важно разностороннее изучение литературного произве-
дения, особенно важна работа с оригиналом. Важнейшим звеном этого 
изучения является ученик, с его различной исследовательской деятель-
ностью. 

Групповая и индивидуальная деятельность позволяет ученикам само-
выражаться как личность, читать, различать главное, размышлять, 
сравнивать, формировать межличностные связи, выражать мысли, слушать 
других. В процесе обучения литературы неоценимую роль занимает работа 
с художественными средствами иллюстрации, которые способствуют 
развитию художественного мышления и обогощению словарного запаса. 
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Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying Enrichment of the Vocabulary in Studying     
thethethethe    Poem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. SevakPoem “The Unsilenceable Belfry” by P. Sevak    

    
Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan Susanna Harutyunyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: self investigatory function, artistic means of illustration, 

artistic thinking, enrichment of the vocabulary, new approaches, new methods, 
versatile study of a literary work 

The productivity of learning literature in high school and the pupil’s 
acceleration of self investigatory function are connected with the new 
approaches of educational system and the use of new educational methods.  

Today the comprehensive study of a literally work is very important, 
especially when working with the original work. The most important part of it 
is the pupil, with his various research activities. 

Group and individual research allows pupils express themselves as 
individuals, read, distinguish the main idea, think, conclude, shape 
interpersonal relations, express opinions, listen to other people. 

In the process of teaching literature, working with artistic means of 
illustration plays an invaluable role and contributes to the development of 
artistic thinking and enrichment of vocabulary. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    02.09.02.09.02.09.02.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    09.09.09.09.09.09.09.09.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թ.թ.թ.թ.    
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