
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ` ՊԱՐ ԵՎ ՌԻԹՄԻԿԱ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԴՏԴ 04-09-027 Բովանդակություն և առաջարկվող 

փոփոխություններ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ` 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողին ծանոթացնել 

նախադպրոցական հաստատություններում պարի 

ուսուցման նպատակներին, 

առանձնահատկություններին, սովորեցնել 

ազգային պարեր, զարգացնել նրանց երաժշտական 

լսողությունը, ռիթմի զգացողությունը, 

գեղարվեստական մտածողությունը, մարմնին 

տիրապետելու մշակույթ ձևավորել:  
 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողին ծանոթացնել 

նախադպրոցական հաստատություններում պարի 

ուսուցման նպատակներին, պարարվեստի 

ստեղծագործական ոլորտին,  

առանձնահատկություններին, սովորեցնել 

ազգային պարեր, զարգացնել նրանց երաժշտական 

լսողությունը, ռիթմի զգացողությունը, պարային 

ընդունակությունները, գեղարվեստական 

մտածողությունը, մարմնին տիրապետելու 

մշակույթ ձևավորել, պարի միջոցով հաղորդակից 

դարձնել ազգային մշակույթին, նպաստել դրա 

յուրացմանը, ստեղծագործական երևակայության 

զարգացմանը, ճիշտ ընկալել պարի մշակութային և 

ազգային դերը:  
 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 36 ժամ 

Տեսական պարապմունք` 7 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 29 ժամ  

 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ պետք է 

ուսումնասիրի «Երգ, երաժշտություն և 

դասավանդման մեթոդիկա» մոդուլը:  

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ` 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. իմանա պարային հիմնական շարժումները, հայ 

ավանդական պարարվեստի նմուշներ, 

2. կարողանա խմբի հետ պարել հայկական 

ավանդական պարերի որոշ տեսակներ, 

3. տիրապետի պարի ուսուցման տարբեր 

մեթոդների և հնարքների, 

4. կարողանա պարի միջոցով զարգացնել 

երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը, 

5. կարողանա մանկական տարբեր ոճերի պարեր 

բեմադրել` կիրառելով պարը որպես 

մտածողության, հուզակամային որակների 

արտահայտման միջոց:  

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 
 

1. իմանա պարային հիմնական շարժումներ, հայ 

ավանդական պարարվեստի նմուշներ, 

2. կարողանա խմբի հետ պարել հայկական 

ավանդական պարերի որոշ տեսակներ, 

3. տիրապետի պարի ուսուցման տարբեր 

մեթոդների և հնարքների, 

4. կարողանա պարի միջոցով զարգացնել 

երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը, 

5. կարողանա մանկական տարբեր ոճերի պարեր 

բեմադրել` կիրառելով պարը որպես 

մտածողության, հուզակամային որակների 

արտահայտման միջոց,  

6. ճանաչի պարի խորհուրդը, կիրառի 

գիտակցաբար, պարի միջոցով կրթի միտքը 

7. կարողանա իրարից տարբերել հայկական 

ավանդական և հայկական բեմական պարերը, 

8. Հասկանա պարի շարժումային համակարգի 

լեզուն: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը 

յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի 

 



ապահովումն է:  

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. 

Իմանալ պարային հիմնական դիրքերն ու 

շարժումները, հայ ավանդական պարարվեստի 

նմուշներ:  

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 

Ուսանողը 

1. գիտի պարային հիմնական դիրքերն ու 

շարժումները, 

2. տիրապետում է ազգային պարին բնորոշ 

շարժումներին, պարային դիրքերին, 

3. կարողանում է երգին կամ երաժշտությանը 

համապատասխան պար բեմադրել կամ պարային 

շարժումներով բեմականացնել 

4. գիտի մի շարք ազգային պարեր, մանկական 

խաղ-պարեր 

5. ճիշտ է կարողանում տարբեր պարեր և պարային 

շարժումներ օգտագործել երեխայի 

գործունեությունը կազմակերպելիս 

(մարմնամարզություն, ծիսական բեմականացում, 

երաժշտական և շարժուն խաղերի կազմակերպում, 

թատրոն, մնջախաղ): 

6. կարողանում է ճիշտ պահպանել պարային 

կեցվածքը, մարմնի տարբեր մասերի 

շարժումների զուգորդումը: 

7. Ծանոթ է ազգային ծեսերին և դրանց հատուկ 

պարերին, բեմականացվող խաղերին:  

 

Ուսանողը 

1. գիտի պարային հիմնական դիրքերն ու 

շարժումները, 

2. տիրապետում է ազգային պարին բնորոշ 

շարժումներին, պարային դիրքերին,  

3. կարողանում է երգին կամ երաժշտությանը 

համապատասխան պար բեմադրել կամ պարային 

շարժումներով բեմականացնել 

4. գիտի մի շարք ազգային պարեր, մանկական 

խաղ-պարեր 

5. ճիշտ է կարողանում տարբեր պարեր և պարային 

շարժումներ օգտագործել երեխայի 

գործունեությունը կազմակերպելիս 

(մարմնամարզություն, ծիսական բեմականացում, 

երաժշտական և շարժուն խաղերի կազմակերպում, 

թատրոն, մնջախաղ): 

6. կարողանում է ճիշտ պահպանել պարային 

կեցվածքը, մարմնի տարբեր մասերի 

շարժումների զուգորդումը: 

7. Ծանոթ է ազգային ծեսերին և դրանց հատուկ 

պարերին, բեմականացվող խաղերին: 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի ցուցադրել ազգային 

որոշ պարային շարժումներ` համաձայն 

կատարման չափանիշների: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, 

եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել 

առնվազն 1 ազգային պարի հիմնական 

շարժումները:  

 
 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական 

և գործնական ուսուցման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ձայնարկիչ (մագնիտոֆոն), 

ձայնասկավառակներ, մասնագիտական 

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, պարասրահ, անհրաժեշտության 

դեպքում համակարգիչ:  

«Երգ, երաժշտություն և դասավանդման մեթոդիկա»  

 

Ա. Շահնազարյան, «Պարը դպրոցում» 

 

Ազգային պարեր  

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական պարապմունք` 1 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ  

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. 

Կարողանա խմբի հետ պարել հայ ավանդական 

 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2013/08/18/614/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2015/01/24/%D5%A1%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B7%D5%A1%D5%B0%D5%B6%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A8-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2015/02/22/%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AF-%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80/


պարարվեստի նմուշներ: 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 

Ուսանողը` 

1. Գիտի ազգային ավանդական պարերի 

հիմանական դիրքերն ու շարժումները: 

2. Կարողանում է ազգային պարին հատուկ 

շարժումներով պարեր, պար-ներկայացումներ 

բեմադրել: 

3. Կարողանում է խմբի հետ պարել առավել 

տարածված պարերը: 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի մյուս ուսանողների 

հետ միասին բեմադրել որևէ ազգային ավանդական 

պար և ներկայացնել այն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, 

եթե ուսանողը կարողանում է մյուս 

ուսանողների հետ միասին բեմադրած պարին 

մասնակցել: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, 

եթե ուսանողը կարողանում է մասնակցել 

առնվազն 1 պարի: 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական 

և գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ ձայնարկիչ (մագնիտո ֆ ոն), 

ձայնասկավառակներ, մասնագիտական 

գրականություն, 

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, 

պարասրահ, անհրաժեշտության դեպքում` 

համակարգիչ: 

 

 

Ազգային պարեր 

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական պարապմունք` 1 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 7 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. 

Տիրապետել պարի ուսուցման տարբեր մեթոդների 

և հնարքների: 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 

Ուսանողը` 

1. Գիտի պարերի ուսուցման մեթոդներ և 

հնարքներ: 

2. Մանկական շարժուն խաղերում, պարերում 

ճիշտ է կիրառում ազգային պարի տարրերը` 

հաշվի առնելով երեխաների տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

3. Կարողանում է բեմականացնել երգեր, պարեր, 

երաժշտական հեքիաթներ և պարով 

կերպարներ ստեղծել` օգտագործելով պարը որպես 

արտահայտչաձև: 

4. Կարողանում պարը կիրառել որպես 

 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2015/02/22/%D5%A3%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AF-%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D5%B8%D5%BD%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%A6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A5%D6%80/


մտածողության արտահայտման միջոցներից մեկը` 

պարային շարժումներով միտք արտահայտել - 

փոխանցելով: 

5. Գիտի ազգային մանկական շարժուն խաղեր և 

կարողանում է դրանք օգտագործել 

միջոցառումների ժամանակ: 

6. Կարողանում է ներկայացնել կամ բեմադրել 

կենցաղային աշխատանքային տեսարաններ 

(խաղող ճզմելը, ճլորթի խաղալը, խնոցի հարելը, 

սերմ ցանելը…) և դրանք ներառել 

մանկական պարերի մեջ: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի պարի միջոցով 

ներկայացնել կամ բեմադրել որևէ հեքիաթ կամ 

կենցաղային աշխատանքային տեսարան, որտեղ 

կօգտագործվեն մանկական շարժուն խաղեր, 

ազգային պարի տարրեր` հաշվի առնելով 

երեխաների տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, 

եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել որևէ 

մանկական պարի հիմնական շարժումները: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, 

եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել 

առնվազն 1 մանկական պարի հիմնական 

շարժումները: 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական 

և գործնական ուսուցման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ձայնարկիչ (մագնիտոֆոն), 

ձայնասկավառակներ, մասնագիտական 

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, պարասրահ, անհրաժեշտության 

դեպքում` համակարգիչ: 

Մանկական խաղեր 

Խաղ 1          Խաղ 8            Խաղ 15 

Խաղ 2          Խաղ 9            Խաղ 16 

Խաղ 3          Խաղ 10          Խաղ 17 

Խաղ 4          Խաղ 11          Խաղ 18 

Խաղ 5          Խաղ 12          Խաղ 19 

Խաղ 6          Խաղ 13          Խաղ 20 

Խաղ 7          Խաղ 14 

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական պարապմունք` 2 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 5 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. 

Կարողանա պարի միջոցով զարգացնել երեխաների 

ստեղծագործական երևակայությունը: 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 

Ուսանողը` 

1. Կարողանում է պարել ցանկացած 

երաժշտության տակ: 

2. Կարողանում է մի պարում տարբեր ոճեր 

միացնել: 

3. Կարողանում է պարը որպես լեզու օգտագործել` 

պարով կերպար ստեղծել, մտածողություն 

արտահայտել, սյուժե բեմականացնել` 

համատեղելով պարն ու մնջախաղը: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFbgpa5ojLQ
https://www.youtube.com/watch?v=egaLc4Wxc4o
https://www.youtube.com/watch?v=W2sZ3pJ9nsU
https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs
https://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
https://www.youtube.com/watch?v=W2sZ3pJ9nsU
https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs
https://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
https://www.youtube.com/watch?v=AjuWjlmPbZg
https://www.youtube.com/watch?v=sodK6IRPFBM
https://www.youtube.com/watch?v=9ptaivv0ISs
https://www.youtube.com/watch?v=O1CYtPamscw
https://www.youtube.com/watch?v=wcZprNhTIbc
https://www.youtube.com/watch?v=1baClag1HBc
https://www.youtube.com/watch?v=W2sZ3pJ9nsU
https://www.youtube.com/watch?v=q_ySMYLhjdA
https://www.youtube.com/watch?v=g-RKLtHj0vA
https://www.youtube.com/watch?v=iloc5hj49To
https://www.youtube.com/watch?v=E7MiqUm3eRI
https://www.youtube.com/watch?v=W2sZ3pJ9nsU


4. Պարուսուցումն իրականացնում է նաև որպես 

մարմնին տիրապետելու արվեստ: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել տարբեր 

ոճի պարեր՝ ստեղծելով տարբեր կերպարներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, 

եթե ուսանողը ցանկացած երաժշտության տակ 

կարողանում է կատարել համապատասխան 

պարային շարժումներ՝ համատեղելով դրանք 

մնջախաղի հնարքների հետ և ստեղծելով տարբեր 

կերպարներ: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, 

եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել 

առնվազն 1 պար: 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական 

և գործնական ուսուցման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ձայնարկիչ (մագնիտոֆոն), 

ձայնասկավառակներ, մասնագիտական 

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, պարասրահ, անհրաժեշտության 

դեպքում 

համակարգիչ: 

Նյութ 1 

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական պարապմունք` 1 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 5 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. 

Կարողանալ մանկական տարբեր ոճերի պարեր 

բեմադրել` կիրառելով պարը որպես 

մտածողության, հուզակամային որակների 

արտահայտման միջոց: 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ 

Ուսանողը` 

1. Գիտի տարբեր ոճերի պարերի 

առանձնահատկությունները: 

2. Կարողանում է ռիթմիկ և մարզական պարեր 

բեմադրել: 

3. Կարողանում է համադրել տարբեր ոճերի 

պարային շարժումներ: 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կհանձնարարվի բեմադրել որևէ 

մանկական պար և ներկայացնել այն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, 

եթե ուսանողը տարբեր ոճի երաժշտության տակ 

բեմադրում է մանկական պարեր: Արդյունքի 

յուրացումը համարվում է կատարված, եթե 

ուսանողը կարողանում է տարբեր ոճի առնվազն 1 

պար: 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ Պար և ռիթմիկա 

http://armspu.am/upload/file/4_hayk_New%20Microsoft%20Word%20Document%20(3).pdf
http://armspu.am/upload/file/8_Ritmika%20cragir%202.pdf


Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական 

և գործնական ուսուցման միջոցով: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ձայնարկիչ (մագնիտոֆոն), 

ձայնասկավառակներ, մասնագիտական 

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, 

ուղեցույցներ, պարասրահ, անհրաժեշտության 

դեպքում 

համակարգիչ: 

ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական պարապմունք` 2 ժամ 

Գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

 

 


