
Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում, 9 – 11-րդ դասարաններ 

 

ծրագրի հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան 

 

Երաժշտության ուսուցման նպատակները 

 

 սովորողների երաժշտական կրթում, 

 նրանց մոտ երաժշտական մշակույթի ձևավորում: 

 

Երաժշտության ուսուցման խնդիրները 

 

 սովորողներին ներկայացնել բարձրաճաշակ երաժշտություն, որը կնպաստի 

նրանց գեղագիտական ճաշակի ձևավորմանը, 

 ձևավորել երաժշտություն ունկնդրելու կուլտուրա, 

 երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային մշակույթին, 

նպաստել դրա յուրացմանը, 

 երաժշտական մտածողության ձևավորում և զարգացում, 

 երաժշտական լսողության, ունակությունների բացահայտում և զարգացում, 

 հոգևոր  զարգացում, 

 ազգային, հոգևոր և դասական նյութի յուրացում, 

 երաժշտարվեստի  զարգացում (երգչախումբ), 

 գեղարվեստական մտածողության ձևավորում և զարգացում, 

 ընդհանուր  զարգացման ապահովում, 

 ստեղծագործական երևակայության զարգացում: 

 

Երաժշտության գործունեության ձևերը 

 

1. Երգեցողություն 

2. Ունկնդրում  

3. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում  

4. Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ  

 

Իններորդ դասարան 

 

Երգեր 

 

1. «Դե, հե, զընգը» 

2. «Հանիկ նինար» 

3. «Բատոլա ջան» 



4. «Հալել եմ եղը» 

5. «Հավանգ սանդի երգ» 

6. «Դերիկո, հոյ նար» 

7. «Աման, աման, Դերիկո ջան» 

8. «Երի, երի, երի ջան» 

9. «Հախչա, հուխչա» 

10. «Արևը կայնե կեսօր» 

11. «Հաբրբան» 

12. «Սարեն կուգաս» 

13. «Ալ այլուղըս» 

14. «Ահա ծագեց կարմիր արև» 

15. Ռ. Ամիրխանյան, «Կարմիր ծաղիկ մը գարունի» 

16. Սայաթ-Նովա, «Յիս քու ղիմեթըն չիմ գիդի» 

17. Սայաթ-Նովա, «Բըլբուլի հիդ» 

18. Գրիգոր Պահլավունի, «Ով զարմանալի» 

19. Հովհաննես Երզնկացի Պլուզ, «Այսօր ձայնն հայրական» 

20. Պատարագի երգ «Մարմին տերունական» 

 

Երաժշտա - տեսական գիտելիքներ 

 

 Երաժշտական ժանրեր. պրելյուդիա, ֆուգա, ռապսոդիա, նոկտյուրն, պոլոնեզ,  

 Արևմտաևրոպական դասական երաժիշտներ 

1. Ռ. Շուման 

2. Ֆրիդերիկ Շոպեն 

3. Էդվարդ Գրիգ 

4. Յ. Ս. Բախ 

 

Ունկնդրում 

 

Ունկնդրման նյութեր 

Յ. Ս. Բախ 

Տոկատ և ֆուգա ռե մինոր 

ԼՏԿ 1, Պրելյուդ և ֆուգա N 1 դո մաժոր 

Պրելյուդ և ֆուգա դո մինոր 

Պրելյուդ և ֆուգա սոլ մինոր 

Պրելյուդ և ֆուգա ռե մինոր 

Կատակ 

Արիա 

Ավե Մարիա (գործիքային տարբերակ) 

Ավե Մարիա (վոկալ տարբերակ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY
https://www.youtube.com/watch?v=0KQW2YnCUrE
https://www.youtube.com/watch?v=JcFHuUJE0mU
https://www.youtube.com/watch?v=AZKif28jMUg
https://www.youtube.com/watch?v=P41Ux-W8owk
https://www.youtube.com/watch?v=gyMtlvOcojU
https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
https://www.youtube.com/watch?v=VNNbtR5R68U
https://www.youtube.com/watch?v=N6jtO5-Q0YY


Սյուիտ թավջութակի համար N 1 

Սոնատ ջութակի համար սոլ մինոր 

Պարտիտ N 2 ջութակի համար 

 

Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար ռե մինոր 

Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար լյա մինոր 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

 

Ֆ. Շոպեն 

Բալլադ սոլ մինոր 

 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար թիվ 1 

Մաս 1-ին  

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար թիվ 2 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

 

Նոկտյուրններ 

Դո դիեզ մինոր 

Մի մինոր 

Դո մինոր 

Սի բեմոլ մինոր 

Սոլ մինոր 

Ֆա մինոր 

Մի բեմոլ մաժոր 

 

Պրելյուդներ 

Մի մինոր 

Դո մինոր 

Սի բեմոլ մինոր 

 

Վալսեր 

Մի բեմոլ մաժոր 

Մի մինոր 

Դո դիեզ մինոր 

https://www.youtube.com/watch?v=mGQLXRTl3Z0
https://www.youtube.com/watch?v=etB8MAjNaz0
https://www.youtube.com/watch?v=6KaYzgofHjc
https://www.youtube.com/watch?v=aqegP6h3Z6s
https://www.youtube.com/watch?v=7EiDDDZZjv4
https://www.youtube.com/watch?v=u6Hhb7y8mkU
https://www.youtube.com/watch?v=It-9AYFFPhU
https://www.youtube.com/watch?v=nW5po_Z7YEs
https://www.youtube.com/watch?v=nP_VQ63o_JI
https://www.youtube.com/watch?v=p7cjYu1Bncc
https://www.youtube.com/watch?v=n2Zilt_B1rk
https://www.youtube.com/watch?v=hKK0GfdDv4s
https://www.youtube.com/watch?v=Q_dSI0gVbp0
https://www.youtube.com/watch?v=DgV1zxKnqEg
https://www.youtube.com/watch?v=FxibkvfXWIo
https://www.youtube.com/watch?v=Wx0jkZdQwN8
https://www.youtube.com/watch?v=c94nySKKoWE
https://www.youtube.com/watch?v=7b3TNiPjQq4
https://www.youtube.com/watch?v=9PB3bYaWosM
https://www.youtube.com/watch?v=-69Xl8otgQA
https://www.youtube.com/watch?v=LrdoJYyXmgM
https://www.youtube.com/watch?v=ef-4Bv5Ng0w
https://www.youtube.com/watch?v=7zQYuhR-TUQ
https://www.youtube.com/watch?v=r9F4zDhgHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=LG-E4PVGQSI
https://www.youtube.com/watch?v=5-UOUvcgvUk
https://www.youtube.com/watch?v=20BtXB8CaEI


Լյա մինոր 

Ֆա մինոր 

Սոլ բեմոլ մաժոր 

 

Ռ. Շուման 

«Դիմակահանդես» 

Տեսարաններ մանկությունից 

Արաբեսկ 

Կրեյսլերիանա 

3 ռոմանս հոբոյի և դաշնամուրի համար 

  

Էդվարդ Գրիգ 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

Պեր Գյունտ 

Առավոտ 

Անիտրայի պարը 

Սոլվեյգի երգը 

Արաբական պար 

Պեր Գյունտի վերադարձը 

Լեռնային թագավորի քարանձավում 

Օզեի մահը 

Ինգրիդի տրտունջը 

 

Սիմֆոնիկ պարեր 

Պար N 1 

Պար N 2 

Պար N 3 

Պար N 4 

 

Պար 

 

1. «Մածուն եմ դրել հովին» 

2. «Փայլանչո» 

3. Առաջինից ութերորդ դասարաններում ուսուցանված պարերի կատարում: 

 

 

10-րդ դասարան 

https://www.youtube.com/watch?v=aspcdJ8Nz0c
https://www.youtube.com/watch?v=euLyQCJmCfs
https://www.youtube.com/watch?v=5S4qJFKWAQM
https://www.youtube.com/watch?v=ApO6JTEFOqo
https://www.youtube.com/watch?v=QiMFICjD5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=KyJrxS82C4g
https://www.youtube.com/watch?v=S91cK2Z3z2I
https://www.youtube.com/watch?v=0seMTc5hWSs
https://www.youtube.com/watch?v=lO-H37t1fQQ
https://www.youtube.com/watch?v=VP8BUCs2f1w
https://www.youtube.com/watch?v=RY4HFEmXY68
https://www.youtube.com/watch?v=HdF988wIgUM
https://www.youtube.com/watch?v=K5M247MIarw
https://www.youtube.com/watch?v=RZFsHJR88Fs
https://www.youtube.com/watch?v=Kpx5ftfEQzg&index=11&list=PLg9ccxbru_BEMIP3SYQfhEEAVjs9uAD3U
https://www.youtube.com/watch?v=9kfo-jg0Vi0&index=12&list=PLg9ccxbru_BEMIP3SYQfhEEAVjs9uAD3U
https://www.youtube.com/watch?v=hDi8Smb4KeI
https://www.youtube.com/watch?v=fV0qfPuPKZ4
https://www.youtube.com/watch?v=Ji1976iXcPg
https://www.youtube.com/watch?v=OV-zKi9UcKE
https://www.youtube.com/watch?v=bopbcygmzvg
https://www.youtube.com/watch?v=Sf-r5KDy8cI
https://www.youtube.com/watch?v=bLFayHgU4y8


 

Երգեր 

 

1. «Երի, երի, երի ջան» 

2. «Ալագյազ սարն ամպել ա» 

3. «Խընկի ծառ» 

4. «Բարակ ես, բարդու ծառ ես» 

5. «Նինըմ, նինըմ» 

6. «Մեր տան իտև» 

7. «Հունձքի երգ» 

8. «Վարդ կոշիկս» 

9. «Էս գիշեր, աշնան գիշեր» 

10. «Ծամ իս թորգի» 

11. «Մուշանի, հայ Մուշանի» 

12. «Շախկըր, շուխկըր» 

13. «Խորոտ էր, կոլոտ էր» 

14. «Մի գեղեցիկ պարզ գիշեր էր» 

15. «Հայր մեր», Պատարագի երգ, Մ. Եկմալյան 

16. Ներսես Շնորհալի, «Նոր Ծաղիկ» 

17. Սայաթ-Նովա, «Բըլբուլի հիդ» 

18. Սայաթ-Նովա, «Բրոյի, բրոյի» 

19. «Էրեբունի-Երևան», խոսք՝ Պ. Սևակի, եր.՝ Էդ. Հովհաննիսյանի 

20. Տ. Մանսուրյան, «Ես իմ անուշ Հայաստանի» 

 

Երաժշտա - տեսական գիտելիքներ 

 

 Հայ ժամանակակից երաժիշտներ 

Ռ. Ամիրխանյան 

Տիգրան Մանսուրյան 

Ղազարոս Սարյան 

Էդվարդ Միրզոյան 

 

 Երաժշտական ժանրեր. օրատորիա, մագնիֆիկատ,կանտատ, 

 Ժամանակակից երաժշտական ոճեր և ուղություններ: 

 

Ունկնդրման նյութեր 

 

Ռ. Ամիրխանյան 

Երգեր 

Դու ինչպես մի աստղ 

https://meriarakelyan.wordpress.com/2015/07/18/%D5%BC%D5%B8%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%BF-%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D6%80%D5%AD%D5%A1%D5%B6%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%A5%D6%80/
https://www.youtube.com/watch?v=dSoDsNawSxQ


Գնաս բարով, իմ սեր 

Կարմիր ծաղիկ մը գարունի 

Գարուն իմ սեր, դարձիր ինձ մոտ 

Արևոտ անձրև 

Այնպես ուզում եմ 

Ինձնից այնքան ես բացակա եղել 

Ես վախենում եմ սեր բառը ասել 

Ներիր ինձ 

Երազի իմ երկիր 

Հայի աչքեր 

Իմ ժամանակը 

 

Գործիքային ստեղծագործություններ 

Կանչ 

Promenade 

«Տղամարդիկ» ֆիլմի համար երաժշտություն 

Երևանյան ռապսոդիա 

 

Տիգրան Մանսուրյան 

Ռեգթայմ 

Ես իմ անուշ Հայաստանի 

Ռոմանս 

Ռեքվիեմ 

Երեք գիշերային երգ 

 

Կինոերաժշտություն 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9  

 

Ղազարոս Սարյան 

Ֆիլմ 

«Հայաստան» սիմֆոնիկ պաննո 

Արիա և տոկա ջութակի և դաշնամուրի համար 

https://www.youtube.com/watch?v=gdVwhi-7DAs
https://www.youtube.com/watch?v=d4GAWLW6hA0
https://www.youtube.com/watch?v=rMeOd65_iic
https://www.youtube.com/watch?v=ch2yr7G7Z5g
https://www.youtube.com/watch?v=ux0YTzobwb8
https://www.youtube.com/watch?v=71O2xJy1PM0
https://www.youtube.com/watch?v=yCSeJaxfR3g
https://www.youtube.com/watch?v=VYG8695BrPA
https://www.youtube.com/watch?v=zMSizQe7XOc
https://www.youtube.com/watch?v=OiE19jUnTTY
https://www.youtube.com/watch?v=d3KhfoTIfas
https://www.youtube.com/watch?v=ZStsR67Wlq0
https://www.youtube.com/watch?v=nyZ_NkrzZxM
https://www.youtube.com/watch?v=PKhmKBh0qQ4
https://www.youtube.com/watch?v=qYE52iMbZhA
https://www.youtube.com/watch?v=I3GDruQVXpc
https://www.youtube.com/watch?v=GyO3z2Mznwo
https://www.youtube.com/watch?v=9uDqPR6LFBw
https://www.youtube.com/watch?v=yUoINWiTqZA
https://www.youtube.com/watch?v=BMTwKYzPtws
http://www.youtube.com/watch?v=pR0UMkEmzyw&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=qyxrZYPsSHM&index=2&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB
http://www.youtube.com/watch?v=fi4NitO5Iug&index=3&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB
http://www.youtube.com/watch?v=j6Zt-wjeeos&index=4&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB
http://www.youtube.com/watch?v=r6FOXe9yVe4&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=dSjYX5eCe6Q&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=pgPsw9T6d8g&index=8&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB
http://www.youtube.com/watch?v=8mhYhYTwiiw&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB&index=12
http://www.youtube.com/watch?v=WssKJh7lqqc&index=13&list=PLF2CC75F4CAB9ADEB
https://www.youtube.com/watch?v=QsP8MqDPRcg
https://www.youtube.com/watch?v=NH2bJA0aK8Q
https://www.youtube.com/watch?v=At_g1BDZVhI


Սիմֆոնիկ պատկերներ 

«Պար» և «Պապիկի ժամացույցը» պիեսներ դաշնամուրի համար 

  

Էդվարդ Միրզոյան 

«Շուշանիկ» պոեմ 

Տխուր վալս 

Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավրների համար 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

Մաս 4-րդ 

«Ալբոմ՝ թոռնիկիս» դաշնամուրի համար 

                                    

Պար 

 

 Ուսուցանված հայկական ավանդական պարերի կատարում 

 Չաչանե 

 Իշխանաց պար 

 

11-րդ դասարան 

 

Երգեր 

1. «Թագվոր, քո ձիուն» 

2. «Կաքավն եկավ» 

3. «Մարե, մարե» 

4. «Աբարանը քարոտ ա» 

5. «Բարի լուսուն» 

 6. «Էն դիզան» 

7. «Հոռոմ, Հոռոմ» 

8. «Հե՜յ, գյուլ եմ» 

9. «Էս առուն» 

10. «Սև ա չոբանի շունը» 

11. «Օրհնե Հիսուս, օրհնե Քրիստոս»  

12. «Շողեր ջան»  

13. «Կենաց երգ» 

14. «Ա՜խ, գարուն է» 

15. Ռ. Ամիրխանյան, «Հայի աչքեր» 

16. Ռ. Ամիրխանյան, «Ինձ համար դու շող գարուն ու մայր» 

17. Ռ. Ամիրխանյան, «Կարմիր ծաղիկ մը գարունի» 

18. Ռոբերտ Ամիրխանյան, «Երազի իմ երկիր» 

https://www.youtube.com/watch?v=G7FBw6lOxRM
https://www.youtube.com/watch?v=1tBm9adskFE
https://www.youtube.com/watch?v=Yg_ZeLCLlR8
https://www.youtube.com/watch?v=0n0k4OjlIL0
https://www.youtube.com/watch?v=dgwIFiYJbcQ
https://www.youtube.com/watch?v=KaGrTGG05oc
https://www.youtube.com/watch?v=W7fZ0rxeKGs
https://www.youtube.com/watch?v=axBVTcksOtI
https://www.youtube.com/watch?v=-a4sMqOMmu4


19. Արմեն Սմբատյան, «Հայաստան» 

20. Ս. Լուսիկյան, «Նոր Հայաստան» 

                                                        

Երաժշտա-տեսական գիտելիքներ  

 

 Երաժշտական ժանրեր. պոլոնեզ, արիա, խառը և կազմածո ժանրեր, 

 

Ֆերենց Լիստ 

 

Ունկնդրում 

 

Ֆերենց Լիստ 

Սփոփանքներ 

N 1 

N 2 

N 3 

N 4 

N 5 

N 6 

Liebestraum 

Պրելյուդներ 

Հունգարական ռապսոդիա թիվ 2 

Հունգարական ռապսոիդա թիվ 6 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար թիվ 1 

 

Յոհաննես Բրամս 

Հունգարական պարեր 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Օրորոցային 

Սիմֆոնիա թիվ 3 

Սիմֆոնիա թիվ 4 

Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար 

 

Կ. Դեբյուսի 

Լուսնի լույսը 

Վուշի գույնի մազերով աղջիկը 

Արաբեսկ թիվ 1 և 2 

Ֆավնի հետկեսօրյա հանգիստը 

Մանկական անկյուն 

https://www.youtube.com/watch?v=jQXmFxXPCsk
https://www.youtube.com/watch?v=OxmyP6yKJAA
https://www.youtube.com/watch?v=OFdnkHGHqQs
https://www.youtube.com/watch?v=BP94IN3qZiY
https://www.youtube.com/watch?v=cpvCXaV3qKg
https://www.youtube.com/watch?v=WKo-o1xZ6bk
https://www.youtube.com/watch?v=KpOtuoHL45Y
https://www.youtube.com/watch?v=doJxtcGzMZQ
https://www.youtube.com/watch?v=goeOUTRy2es
https://www.youtube.com/watch?v=9PQ29BLveKI
https://www.youtube.com/watch?v=8yE3Dz0-koA
https://davitbleyan.wordpress.com/2015/01/25/%D5%A5%D5%BD-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AF%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B4-%D5%B5-%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%BD-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6/
https://davitbleyan.wordpress.com/2015/01/30/%D5%A5%D5%BD-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AF%D5%B6%D5%A4%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%A5%D5%B4-%D5%B5-%D5%A2%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%BD-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-2/
https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio
https://www.youtube.com/watch?v=QaItCES17AY
https://www.youtube.com/watch?v=6yy3eQwu63A
https://www.youtube.com/watch?v=7iG9tUJ7Am4
https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY
https://www.youtube.com/watch?v=Yu4KObwynSc
https://www.youtube.com/watch?v=9Fle2CP8gR0
https://www.youtube.com/watch?v=9_7loz-HWUM
https://www.youtube.com/watch?v=ozisMKGGkB8


Rêverie 

Նոկտյուրն 

Ռոմանտիկական վալս 

Բերգամյան սյուիտ 

  

Մ. Ռավել 

Բոլերո 

Իսպանական ռապսոդիա 

Ջրի խաղը 

Պավանա 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար թիվ սոլ մաժոր. 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Վալս 

 

 

Պ. Ի. Չայկովսկի 

Պ. Ի. Չայկովսկի, «Քնած գեղեցկուհին» բալետ (սյուիտ) 

Պ. Ի. Չայկովսկի, «Կարապի լիճը» բալետ (սյուիտ) 

Պ. Ի. Չայկովսկի, «Շչելկունչիկ» բալետ (սյուիտ) 

Պ. Ի. Չայկովսկի, Մանկական ալբոմ 

Սերենադ Լարայինների համար 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ  

Մաս 4-րդ 

«Ռոմեո և Ջուլիետ» ֆանտազիա-նախերգանք 

Սիմֆոնիա թիվ 4, մաս 2-րդ 

Սիմֆոնիա թիվ 5, մաս 2-րդ 

Սիմֆոնիա թիվ 6, մաս 2-րդ 

 

Ս. Ռախմանինով 

Վոկալիզ 

  

Պրելյուդ դո դիեզ մինոր 

Պրելյուդ սոլ մինոր 

Պրելյուդ սի մինոր 

Պրելյուդ սոլ մաժոր 

  

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, թիվ 1 

https://www.youtube.com/watch?v=QRjllL-MP0U
https://www.youtube.com/watch?v=cYAmoie1plA
https://www.youtube.com/watch?v=aiRRYiIeBu4
https://www.youtube.com/watch?v=bGcEYALnk8s
https://www.youtube.com/watch?v=dZDiaRZy0Ak
https://www.youtube.com/watch?v=Xu1-oVjGF3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2DhJr1m8Y80
https://www.youtube.com/watch?v=GKkeDqJBlK8
https://www.youtube.com/watch?v=6d0FVyNNFRo
https://www.youtube.com/watch?v=HVdij3EqqTQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMSgWhIENSk
https://www.youtube.com/watch?v=IGeAT5Lk0Xw
https://www.youtube.com/watch?v=SDhq70yrtiI
https://www.youtube.com/watch?v=M8J8urC_8Jw
https://www.youtube.com/watch?v=fMz9Zn1rXm0
https://www.youtube.com/watch?v=hD6FE9k47Xw
https://www.youtube.com/watch?v=vZg9Da3Tl6I
https://www.youtube.com/watch?v=Tzr9hkq_vgg
https://www.youtube.com/watch?v=WvDIxPr4PZ0
https://www.youtube.com/watch?v=ZxOtYNf-eWE
https://www.youtube.com/watch?v=ADrg48ofc-E
https://www.youtube.com/watch?v=4jSki-VP6fE
https://www.youtube.com/watch?v=SVyza9jzw18
https://www.youtube.com/watch?v=SCm9O2KNEX4
https://www.youtube.com/watch?v=KrGWqbFhbGY
https://www.youtube.com/watch?v=dE6vin5GPWA
https://www.youtube.com/watch?v=LRLF3fwDbmU


Մաս 1-ին 

  

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, թիվ 2 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

  

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար, թիվ 3 

Մաս 1-ին 

Մաս 2-րդ 

Մաս 3-րդ 

  

Ռապսոդիա` Պագանինիի թեմայով 

  

Սիմֆոնիա թիվ 3, մաս 3-րդ, Ադաջիո  

 

 

Արամ Խաչատրյան 

Տոկատ 

«Մանկական ալբոմ» 

  

Դիմակահանդես. 

Վալս 

Նոկտյուրն 

Մազուրկա 

Ռոմանս 

Գալոպ 

  

«Գայանե» բալետ 

Լեզգինկա 

Օրորոցային 

Սուրսերով պար 

Ուզունդարա 

Ադաջիո 

Երիտասարդ քրդերի պարը 

Վարդագույն աղջիկների պարը 

  

«Սպարտակ» բալետ. 

Բալետային սյուիտ թիվ 1 

Բալետային սյուիտ թիվ 2 

https://www.youtube.com/watch?v=eUrt9Y1T8hY
https://www.youtube.com/watch?v=7MGGyBIgPE8
https://www.youtube.com/watch?v=XzuD5hveXuM
https://www.youtube.com/watch?v=Y8mKsNTh4Kw
https://www.youtube.com/watch?v=fDblE1CcrR4
https://www.youtube.com/watch?v=Xck9DrAvsX4
https://www.youtube.com/watch?v=MuCBFKZeIW4
https://www.youtube.com/watch?v=QNRxHyZDU-Q
https://www.youtube.com/watch?v=yYWygI-IvtA
https://www.youtube.com/watch?v=g0VIn7HeD1A
https://www.youtube.com/watch?v=fPp3Qh-GRqs
https://www.youtube.com/watch?v=TPVLfGpIqDY
https://www.youtube.com/watch?v=HM6DBhwJYvQ
https://www.youtube.com/watch?v=dlcQ0RMaSSQ
https://www.youtube.com/watch?v=awE5WmbYKZ4
https://www.youtube.com/watch?v=uog1CrVEte4
https://www.youtube.com/watch?v=gqg3l3r_DRI
https://www.youtube.com/watch?v=VLlXaxgeiXY
https://www.youtube.com/watch?v=EB3IokHelRk
https://www.youtube.com/watch?v=DoIhx7aGwNI
https://www.youtube.com/watch?v=xS5_gm75ZvU
https://www.youtube.com/watch?v=PpRbjyVEyPU
https://www.youtube.com/watch?v=ejJkB9De8Ek


  

Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար 

Կոնցերտ դաշնամուրի և նվագախմբի համար 

 

Ավետ Տերտերյան 

Սիմֆոնիա թիվ 1, մաս 1-ին 

Սիմֆոնիա թիվ 1, մաս 2-րդ 

Սիմֆոնիա թիվ 3, մաս 3-րդ 

Սիմֆոնիա թիվ 2, մաս 3-րդ 

Սոնատ թավջութակի և դաշնամուրի համար 

 

Պար 

 

 Յարխուշտա, 

 Մայրոքե, 

 Ուսուցանված հայկական ավանդական պարերի կատարում: 

 

Ուսումնական միջավայր 

 

 Երաժշտություն դասավանդելու համար շատ կարևոր է ունենալ 

համապատասխան կահավորմամբ, ՏՀՏ միջոցներով, մասնագիտական 

գրականությամբ (գրքեր, նոտաներ) հարուստ կաբինետ: 

  

Երաժշտության դասընթացը կազմակերպվում է առարկայի 

առանձնահատկություններին համապատասխանող, պահանջները բավարարող 

ուսումնական միջավայրում` 

 

 ուսումնական կաբինետ (դասասենյակ) 

 գրադարան 

 բացօթյա տարածք 

 

Ուսումնական կաբինետը (տարածքը), որտեղ իրականացվում է երաժշտության 

դասընթացը, պետք է հագեցած լինի հետևյալ միջոցներով. 

  

ՏՀՏ միջոցներ 

 

1. Համացանցին միացված համակարգիչ, որը կունենա համակարգչային այն բոլոր 

ծրագրերը, այդ թվում` նաև երաժշտական, որոնք հնարավորություն կտան 

իրագործել. 

ա. երգի ուսուցում 

https://www.youtube.com/watch?v=1_vrn5P6hiw
https://www.youtube.com/watch?v=7YVPdqUH1q8
https://www.youtube.com/watch?v=uq4Kkxt-EjY
https://www.youtube.com/watch?v=hPtsbB0MODA
https://www.youtube.com/watch?v=G88od18Y6ds
https://www.youtube.com/watch?v=jAQ0iGz1UWY
https://www.youtube.com/watch?v=iXGGC1-dpMQ


բ.  ունկնդրում (համացանցից) 

գ.  նոտագրագիտության ուսուցում 

դ.  ձայնագրում 

ե.  ձայնա-տեսասկավառակի ձայնագրում 

զ. ուսումնական նյութերի, ֆիլմերի ստեղծում 

2. Ուժեղացուցիչ , որը պետք է ապահովի մաքուր և համապատասխան ուժգնության 

հնչողություն 

3. Էլեկտրոնային գրատախտակ 

Smart-Notebook ծրագրով աշխատելու համար (հատկապես նոտագրագիտության 

ուսուցման և նվագարանները, նվագախումբը և երգչախումբը լիարժեք ճանաչելու 

նպատակով) նախընտրելի է ոչ թե պրոյեկտորը, այլ էլեկտրոնային գրատախտակը: 

4. Դաշնամուր, պետք է լինի լարված, աշխատունակ (անթույլատրելի է լարվածքից 

ընկած, որոշ ստեղների անաշխատունակ վիճակը): 

5. մասնագիտական գրականություն 

6. անհրաժեշտ գույք` աթոռներ և սեղաններ, պահարան` երաժշտական 

նվագարանների, մասնագիտական գրականության համար: 

7. Համացանցը`ուսուցման միջավայր 

Ուսուցման միջավայր կարող է դառնալ համացանցը: 

  

Սովորողը 

 

 ուսումնական նյութեր պատրաստելու նպատակով օգտվում է համացանցի 

տարբեր աղբյուրներից, 

 ինքնուրույն կատարում է ձայնագրություն, տեսագրություն, 

 ստեղծում է ուսումնական նյութեր (երգերի կարաոկեներ, ուսումնական, 

ճանաչողական ֆիլմեր, պրեզենտացիաներ), որոնք ստուգում է երաժշտության 

դասավանդողը, 

 ստուգված նյութերը տեղադրում է ուսումնական, սոցիալական տարբեր 

կայքերում, տարածում դրանք, օգտվում դասավանդողների, դասընկերների 

ստեղծած ուսումնական նյութերից: 

 

Համացանցը սովորողի կողմից օգտագործվում է ինչպես տեղեկատվական, 

ճանաչողական, այնպես էլ` ուսումնական տարածք: 

Ուսումնական տարածք կարող է լինել 

 ուսումնական հաստատության կայքը, 

 դասավանդողի, սովորողի, դասարանի, ծնողի բլոգը, սոցիալական ցանցերը 

Նշված տարածքներում տեղադրվում են բոլոր այն ստեղծված նյութերը, որոնք 

օգտագործում են թե՛ սովորողները, թե՛ դասավանդողները, թե՛ ծնողները, թե՛ այլ 

անձիք: Չափազանց կարևոր է կայքերի և բլոգների բովանդակության հստակեցումը` 

որպես ուսումնական միջավայր: 



 

Դասավանդողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր 

 

Երաժշտության դասընթացն արդյունավետ ու լիարժեք կազմակերպելու-

իրականացնելու համար երաժշտության դասավանդողին անհրաժեշտ են հետևյալ 

գործիքները և նյութերը. 

 դպրոցում`ուսումնական կաբինետ (վերը նշված պայմաններով), 

 անհատական համակարգիչ (նոթբուք/ նեթբուք)` անհրաժեշտ ծրագրերով, 

 ձայնագրիչ (թվային, հեռախոս), 

 ֆոտո-տեսախցիկ: 

 

Սովորողին անհրաժեշտ գործիքներ և նյութեր. 

 

 անհատական համակարգիչ (նոթբուք/ նեթբուք)` անհրաժեշտ ծրագրերով, 

 ձայնագրիչ (թվային, հեռախոս), 

ֆոտո-տեսախցիկ, 

 ուսումնական նյութեր (դասագիրք, ձեռնարկ, էլեկտրոնային ռեսուրս և այլն): 

 

Ուսումնական նյութեր, ֆիլմեր, պրեզենտացիաներ պատրաստելու նպատակով 

երաժշտության դասավանդողին և սովորողին անհրաժեշտ են. 

 երգարաններ, 

 նոտաներ, 

 մասնագիտական ձեռնարկներ, 

 մասնագիտական գրականություն, 

 էլեկտրոնային գրականություն, 

 ձայնադարան (ձայնա-տեսասկավառակներ), 

 էլեկտրոնային ձայնադարան: 

 

Դասարանում և տանը ուսումնական պարապմունքի, ինքնակրթության  

կազմակերպման մեթոդական նկարագրություն  

 

Դասարանում  ուսումնական պարապմունքը ներառում է գործունեության հետևյալ 

ձևերը. 

 երգեցողություն, 

 պար, 

 ունկնդրում, 

 մասնակցություն համերգների, 

 երաժշտա-տեսական գիտելիքներ,  

 ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում, 



 

Տանը 

 

 ունկնդրում՝ երգեր, ունկնդրման համար նախատեսված նյութեր, 

 ուսումնական այլ նյութերի հետազոտում, 

 ուսումնական նյութի ստեղծում (կարաոկեների, ֆիլմերի, պրեզենտացիաների 

տեսքով), 

 օնլայն խորհրդատվություն դասավանդողի հետ (էլեկտրոնային փոստով, 

skype-ով, սոցիալական ցանցերով), 

 անհրաժեշտ ցուցումներ ստանալու նպատակով սովորողը օնլայն կապ է 

հաստատում դասավանդողի հետ, ուղարկում նյութը, քննարկում-խմբագրում, 

կատարում անհրաժեշտ ուղղումներ, 

 ուսումնական նյութի տեղադրում կայքում, բլոգում, դրա տարածումը 

սոցիալական ցանցերում (միայն դասավանդողի հետ կատարած 

համապատասխան խորհրդատվությունից հետո), 

 մասնակցություն առցանց քննարկումներին, 

 երաժշտական ուսուցողական հեռուստատեսային հաղորդումների դիտում: 

 

Ստուգման և կիսամյակային, տարեկան գնահատման կարգը. սովորողի 

ուսումնական թղթապանակի բովանդակությունը, ինքնաստուգման, ստուգողական 

առաջադրանքների ժամանակացույցը և բովանդակությունը  

 

 Սովորողը մասնակցում է առավոտյան ընդհանուր պարապմունքին, 

կրթհամալիրի ուսումնական տոնացույցով սահմանված ծեսերին, 

միջոցառումներին, համերգներին, 

 ինքնաստուգում. ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը գրում է 

երաժշտական վիկտորինա և հարցաշար` բաղկացած դասապրոցեսում 

կիրառվող ունկնդրման և ուսումնական նյութերից, 

 ուսումնական նյութերի ստեղծում (կարաոկեների, ֆիլմերի, 

պրեզենտացիաների տեսքով): 

 

Սովորողների հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ 

 

 Համացանցից, գրքերից փնտրել-գտնել համապատասխան տեղեկատվություն 

 լուսանկարել, տեսագրել, ձայնագրել, 

 միայն անհրաժեշտության դեպքում համացանցից պատկերներ և տեսաֆիլմեր 

ներբեռնել (այդ պահին սովորողի շրջապատից բացակայող), 

 համապատասխան ծրագրերի տիրապետում և կիրառում, 

 նյութի բովանդակության լիարժեք, գրագետ և հստակ ներկայացում, 



 սեփական վերաբերմունքի, մոտեցման, պարզաբանման, ընկալման 

արտահայտում` նյութին ամբողջական տիրապետելու և ներկայացնելու 

պայմանով, 

 ստեղծագործական մոտեցում, 

 խորհրդատվություն երաժշտության դասավանդողի հետ, 

 հաշվետու համերգներ: 

 

Ուսումնական ճամփորդություններ 

 

Երաժշտության դասապրոցեսում ուսումնական ճամփորդություններն 

իրականացվում են. 

 Համերգների մասնակցությամբ և այցով. 

 Ուսումնական տարվա ընթացքում սովորողը մասնակցում է դասական, 

ժողովրդական, հոգևոր երաժշտության համերգների, որոնք կազմակերպվում 

են ինչպես դասավանդողի, դպրոցի կողմից, այնպես էլ`այլ երաժշտական 

հաստատությունների կողմից: 

Նպատակը` երաժշտության ունկնդրման միջոցով երաժշտական ճաշակի 

ձևավորում: 

 Թանգարանների այցով: 

Նպատակը` ճանաչողական է: 

 Բնության գրկում` ծեսերի իրականացմամբ: 

Սովորողի` դասապրոցեսում ձեռք բերած կարողությունների և հմտությունների 

(երգի, պարի կատարում-բեմականացում, ծիսական պարագաների պատրաստում և 

կիրառում, ստեղծագործելու-հետազոտելու կարողություն) գործնական կիրառում: 

Բնական միջավայրում իրականցնելով ծեսը` սովորողը դառնում է դրա անմիջական 

կատարողը և կրողը: Իր ունեցած փորձը կարող է փոխանցել շրջապատին`այսպիսով 

նպաստելով ծեսի վերածնմանը և տարածմանը: 

 

 Սովորողի ձեռք բերած գիտելիքների և կարողությունների գործնական 

կիրառությունների ձևերը (ուսումնա-հասարակական նախագծեր). 

Առավոտյան ընդհանուր պարապմունքի, ծեսերի, համերգների 

կազմակերպում, մասնակցություն և իրականացում: 

 

Գործունեություն ըստ կրթահամալիրի 2015-20146ուսումնական տարվա օրացույցի  

  

Ըստ կրթահամալիրի 2015-2016 ուսումնական տարվա օրացույցի ներկայացվում են 

նախագծեր, որոնց հիման վրա կառուցվում է դասապրոցեսը: 

  

Ուսումնական գրականություն 

 



 Ա. Շահնազարյան, «Կաքավիկ» երգարան, 

 Ա. Շահնազարյան, «Երգ ու բան» (մաս Բ), «Երգ ու հաց» (մաս Գ), 

 Կոմիտաս, Ազգագրական հատորներ, 

 Կոմիտաս, «Պատարագ», 

 «Շարականների ընտրանի», 

 Կրթահամալիրի ձայնադարանի տրամադրած ունկնդրման նյութեր, 

 Էլեկտրոնային տարբերակով պատրաստած ուսումնական երաժշտական 

նյութեր, 

 Արտասահմանյան երկրների երաժշտական գրականություն, 1, 2, 3, 4-րդ 

պրակներ, 

 Սուսաննա Ամատունի, «Երաժշտական գրականություն»,  

 Ա. Բարսամյան, Մ. Հարությունյան, «Հայ երաժշտության պատմություն», 

ինչպես նաև համացանցի համապատասխան կայքեր: 


