
Երաժշտության առարկայական ծրագրի մեթոդական մշակում 

 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր 

Միջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ) 

 

հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան 

 

Երաժշտություն, երաժշտության գործունեության ձևերը Միջին դպրոցում 

 

1. Երգեցողություն 

2. Ունկնդրում 

3. Պար 

4. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում 

5. Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ 

6. Ռիթմիկ վարժություններ 

 

Կրտսեր դպրոցից անցում միջին դպրոց պետք է լինի սահուն՝ առանց կտրուկ 

փոփոխության: Գործունեության բոլոր ձևերն էլ համարյա մնում են նույնը, փորձենք 

պարզել, թե ինչ փոփոխություն են կրում դրանցից յուրաքանչյուրը և ինչ չափով:  

 

1. Երգեցողություն 

 

Միջին դպրոցում երգերի ընտրության, ուսուցման սկզբունքները նույնն են: Եթե 

կրտսեր տարիքում հիմնական շեշտը դրվում է խաղի, շարժման, բեմականացման, 

նվագակցության վրա, ապա արդեն հինգերորոդ դասարանից հիմնական շեշտը 

դրվում է երգի վոկալ մաքուր ինտոնացիայով կատարման, մեղեդային 

դարձվածքների ամբողջական, գրագետ կատարման վրա: Շարժումը, խաղը 

բեմականացումը, նվագակցությունը չեն բացառվում, ընդամենը սակավանում են: 

Մանկական ձայնը սկսում է քիչ-քիչ փոխվել, փոխվում է նաև մեղեդային, տեքստային 

ընկալումը: Երգի ուսուցման ընթացքում դասավանդողը հետևում է երաժշտական 

հնչյունների հնարավորինս ճիշտ, մաքուր կատարմանը: Արդեն պետք է կարողանան 

ճիշտ շնչառությամբ երգել, երգեցողության որոշակի կանոններով կատարել 

ստեղծագործությունը՝ չկորցնելով անմիջական ու պարզ կատարման ունակությունը:        

 

Երգ  - բանաստեղծական կերպարը երաժշտության հետ միացնող երաժշտության 

ամենամատչելի ու տարածված ձևը: 

Երգեցողության նպատակն է. 

 ազգային, հոգևոր և դասական նյութի յուրացում, 

 ինտոնացիոն մաքուր երգեցողության մշակում, 

 երաժշտական ունակությունների զարգացում, 



 երգի կատարողական գրագիտության և կուլտուրայի մշակում, 

 երգի կերպարային զգացողություն, 

 ճիշտ շնչառություն, 

 ճաշակի ձևավորում: 

 

Երգեցողության ընթացքում օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսագրություն, 

 կարաոկե, 

 այլ կատարումներ: 

 

Ծրագիրը նախատեսում է ազգային, հոգևոր, դասական երգերի ուսուցում: 

  

Երգացանկը կազմված է. 

 Արթուր Շահնազարյանի «Կաքավիկ» երգարանում տեղ գտած երգերից, որոնք 

հիմնականում ժողովրդական են (պարերգեր, ծիսական, մանկական 

խաղերգեր, կատակերգեր, կենցաղային, աշխատանքային, օրորոցային) 

 Կոմիտասի ժողովրդական երգերի մշակումներից, 

 Կոմիտասի ստեղծագործություններից,  

 հայ և այլազգի դասական երգահանների լավագույն ստեղծագործություններից, 

 հոգևոր երգերից: 

 

Երգերն ուսուցանվում են «Անընդմեջ ուսուցման» սկզբունքով: Երգի ուսուցման այս 

եղանակը թույլ է տալիս աշխատել արագ և արդյունավետ: Երեխաները չեն հոգնում, 

չեն կենտրոնանում սխալի վրա, չեն ներփակվում և հիմնական ուշադրությունը 

բևեռում են ճիշտ կատարման վրա: Շատ կարևոր է բառերի հստակ, մաքուր, պարզ 

արտաբերումը երգելիս: Երգեցողությունն իրականացվում է հիմնականում 

ձայնավորների միջոցով: Ձայնավորները պետք է ճիշտ և մաքուր հնչեն: Ուսուցումը 

կարելի է իրականացնել ինչպես որևէ նվագարանի նվագակցությամբ, այնպես էլ` 

առանց դրա:  Սակայն նպատակահարմար է նվագակցությամբ: 

Երգը ամրապնդելու նպատակով օգտագործվում է  

 երգի ձայնագրությունը,  

 կարաոկեն,  

 տեսահոլովակը: 

Նախընտրելի է դասարանում մասնագետ դասավանդողի օգնությամբ ճիշտ, մաքուր 

ինտոնացիայով երգելուց հետո միայն ուսուցանված երգը կրկնել, ամրապնդել 

ձայնագրության («Կաքավիկ» , «Սոնա յար» , «Նանարի նայ» , «Վիճակի երգ» , 

«Ջաղացս մանի, մանի» ), կարաոկեի( «Բարի լույսի զանգեր զարկին» , 

«Պուպլատիկինն էկեր է» ,  «Հո՜յ, Նազան»), տեսահոլովակի («Անձրև եկավ» , «Հե՜յ, իմ 

Նազան») օգնությամբ:  

http://www.youtube.com/watch?v=J5L6NNWNWyI
http://himnakan.mskh.am/node/4613
http://himnakan.mskh.am/node/4612
http://himnakan.mskh.am/node/4607
http://himnakan.mskh.am/node/4234
http://www.youtube.com/watch?v=m8htagmUEjA
http://www.youtube.com/watch?v=Hgooo1scTcI
http://www.youtube.com/watch?v=VuDa1pVTx4A
http://www.youtube.com/watch?v=dt33rLGF4P4
http://www.youtube.com/watch?v=5ydyGusbElY
http://www.youtube.com/watch?v=5ydyGusbElY


Կարաոկեները, տեսահոլովակները Միջին դպրոցում հիմնականում պատրաստվում 

են սովորողների, հազվադեպ՝ դասավանդողի կողմից, և տեղադրվում դպրոցի 

ենթակայքի «Ձայնադարան» բաժնում: Նույն երգի կարաոկեն, տեսահոլովակը կարող 

են պատրաստել բոլորը` յուրաքանչյուրը տալով յուրովի մեկնաբանություն:  

    

Ուսուցման արդյունավետ միջոցներից է ձայնագրիչով կամ թվային տեսախցիկով 

ուսուցանված երգի ձայնագրում-տեսագրումը  սովորողների կատարմամբ 

(«Կաքավիկ» , «Կոմիտասն ու մենք» ):  Ունկնդրելով  իր կատարումը, սովորողը 

ստուգում է երգի կատարման ճշտությունը, մաքրությունը, ինքն իրեն գնահատում և 

ուղղում սխալները` եթե դրանք կան: Փորձը ցույց է տվել, որ իրեն լսելը արդյունավետ 

է յուրաքանչյուրի համար, քանի որ ինքնագնահատումը,  հիմնականում, կամ 

վստահություն կամ էլ` ավելիին հասնելու ձգտում է առաջացնում:  

 

Խաղերգերը  կատարվում են երգի բովանդակությանն համապատասխան խաղով, 

գործողություններով՝ օգտագործելով մնջախաղ, պարային շարժումներ, շրխկան և 

հարվածային ռիթմիկ նվագակցություն:  

 

Պարերգերը  կատարվում են համապատասխան պարի ուղեկցությամբ. 

ա. դանդաղ պարերգերը հիմնականում ուղեկցվում են վեց կամ ութ քայլ գյովնդով, 

բ. արագ պարերգերը հիմնականում ուղեկցվում են վեց կամ ութ քայլ վերվերիով, 

գ. եթե պարերգը որևէ պարի անունով է և պարի մասին, ուրեմն այն ուղեկցվում է այդ 

պարով, քանի որ երգի չափն էլ համապատասխանում է այդ պարի ոտնաչափին:  

դ. այլ պարերգերը  կատարվում են պարային զգացողությամբ, ազգային պարին 

բնորոշ շարժումներով, ազգային ոգով: 

 

Աշխատանքային երգերն  ուսուցանելիս, եթե հնարավոր է տվյալ աշխատանքը 

կատարել, կատարվում է, ցուցադրվում, եթե հնարավոր է որևէ տեղ դիտել՝ դիտում 

են, եթե ոչ՝ փնտրել, գտնել համացանցից համապատասխան տեսաֆիլմը և ցուցադրել 

(Երկանք-աղաց-ալրաղաց  - ալյուր աղալու գործընթաց, կարելի է կապել «Ջաղացս 

մանի, մանի» երգի հետ): Երգի կատարումը կարելի է (ցանկալի է, բայց ոչ՝ 

պարտադիր) ուղեկցել  

 կամ տվյալ աշխատանքին համապատասխան մասնակի գործողության 

ցուցադրությամբ, որն ընթանում է այդ աշխատանքին բնորոշ որոշակի ռիթմով 

կամ՝    

 ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, «բնական» նվագարաններ), 

որը կարող է լինել փոքր-ինչ բարդ, ցանկալի է՝ երկձայն կամ եռաձայն, 

 պարային շարժումներով, որի ընթացքում, եթե հնարավոր է, օգտագործել 

տվյալ աշխատանքին բնորոշ շարժումներ: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=k-opBAbnR1Q
http://www.youtube.com/watch?v=m7Tw8QFbphU
http://www.youtube.com/watch?v=apOGXzr67gU
http://www.youtube.com/watch?v=ZAeJ9VMah80
http://www.youtube.com/watch?v=ZAeJ9VMah80


Առաջարկված տարբերակներն հիմնականում կատարվում են 5 – 6-րդ 

դասարաններում, 7-րդ դասարանից սկսած նախընտրելի է պարային շարժումներով 

կատարումը, ինչպես նաև հետաքրքիր, բարդ, բազմաձայն ռիթմիկ նվագակցությունը, 

որը ստեղծում են սովորողները, գրի առնում և կատարում: 

 

Բնության երևույթների, կենդանիների մասին, կենցաղային, կատակերգեր, այլ երգեր  

Սրանք ևս կատարվում են՝ ելնելով երգի բովանդակությունից, բնույթից, ռիթմիկ 

կառույցից: Կարող են բեմականացվել՝ զուգակցելով պարային կամ այլ 

շարժումներով, ուղեկցվել ռիթմիկ նվագակցությամբ (շրխկան, հարվածային, 

«բնական» նվագարաններով) և այլն: 

 

Հոգևոր երգերը  կատարելիս հիմնական ուշադրությունը դարձվում է ձայնի 

ինտոնացիոն մաքուր, հստակ արտաբերման, մեղեդու և տեքտի ընկալման և երգի  

ճիշտ կատարման վրա:  

 

Ծիսական երգերը կատարվում են  ծեսին նախապատրաստվելիս և ծիսական 

գործողություններ կատարելիս: (տես՝ «Ծեսերի, ծիսական գործողությունների 

իրականացում » բաժնում): 

 

Երգի նվագակցությունը ռիթմիկ պատկերով  ստեղծվում է միասին կամ 

յուրաքանչյուրը ստեղծում է իր ռիթմիկ նվագակցությունը, գրի է առնվում և 

կատարվում: Առկա է ինչպես կոլեկտիվ, այնպես էլ` անհատական 

ստեղծագործական աշխատանքը: Կարող են լինել միանման և իրարից տարբերվող, 

բայց, իսկապես հետաքրքիր ռիթմիկ պատկերներ: Այդ ռիթմիկ պատկերները 

կատարվում են 

- առանձին 

- միասին (կատարում են նույն ռիթմիկ պատկերը) 

- միասին, բայց այս դեպքում յուրաքանչյուրը կատարում է իր ստեղծածը, 

ստացվում է շատ հետաքրքիր ռիթմիկ բազմաձայնություն՝ պոլիռիթմիա: 

 

Սովորողները ծրագրային երգերը կարող են գտնել. 

 գրադարանի «Ձայնադարան» բաժնում, 

 դպրոցի կայքի «Ձայնադարան» բաժնում, 

 երաժշտության դասավանդողի ուսումնական բլոգում: 

Եթե դասարանում բոլորն ունեն նոթբուք կամ նեթբուք, կարող են օգտագործել իրենց 

բլոգում ստեղծած առանձին «Ձայնադարան» բաժինը, որտեղ տեղ կարող են գտնել 

ծրագրային, ինչպես նաև ունկնդրման համար նախատեսված երգեր, այլ 

երաժշտական ստեղծագործություններ:  

 



2. Ունկնդրում 

  

« Մեր դպրոցներում այսօր ոչ միայն չեն սովորել երաժշտություն, այլ նույնիսկ չեն լսել 

երբեք երաժշտություն: Այսինքն՝ երեխան չգիտե ինչ է երաժշտությունը: 

Առաջնային խնդիրը՝ արթնացնել աշակերտին, գիտակցել տալու համար, որ 

գոյություն ունի երաժշտություն, որ ինքը հանդիպելու է երաժշտությանը: 

Ոչ թե բացատրության ժամանակ երաժշտությունը ենթարկել աշակերտի անփորձ և 

դեռ բավական բնությանը մոտ բնազդային աշխարհին, այլ նրան տեղափոխել դեպի 

երաժշտության աշխարհ, վերածնել, և հանձնվել երաժշտությանը: Սուտ և խաբուսիկ 

արդյունք է տալիս, երբ երաժշտությունը բացատրում են այս աշխարհով: Երեխաները 

հետաքրքրությամբ լսում են, զվարճանում  (թե ինչպես, օրինակ, ծիտիկների ձայների 

է նման այս կամ այն մասը, կամ տխուր է, ուրախ է, այսինչ դեպքն է, այնինչ 

պատահարն է արտահայտում, պատահարը միջոց է, և այլն), բայց դա մնում է մերկ 

զվարճություն – ժամանց, և ոչ կրթություն, այդպես էլ սովորողը չի լսում 

երաժշտություն:» 

Ա. Շահնազարյան 

 

Ունկնդրվող նյութերը ենթադրում են. 

 - երաժշտական, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, 

 - ազգային, հոգևոր և համաշխարհային դասական լավագույն 

ստեղծագործությունների  իմացում լսողության միջոցով: 

Ունկնդրվող նյութերն ընտրված են ազգային, հոգևոր և դասական երգերից, 

պարեղանակներից, հայ և այլազգի դասական կոմպոզիտորների լավագույն 

դասական ստեղծագործություններից:  

Ունկնդրման կազկակերպման ձևերից մի քանիսը, որոնք օգտագործվում էին Կրտսեր 

դպրոցում, Միջին դպրոցում իրենց այնքան էլ չեն արդարացնում: Այդ պատճառով 

առաջարկվում են հետևյալ ձևերը. 

 

 Ունկնդրում դասաժամի ընթացքում. երբ ըստ նախագծի ուսումնասիրվում են 

որևէ երգահանի ստեղծագործությունները, սովորողները ունկնդրում են տանը 

(նախօրոք ծանոթացել են նախագծին, գիտեն իրենց անելիքը), դասաժամին 

կրկին ունկնդրում են, մեկնաբանում, յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր 

ընկալումը, զգացողությունը, վերաբերմունքը: Դասավանդողն աշխատում է 

չմիջամտել, այլ ուղղորդել, հիմնական ուշադրությունը բևեռել 

ստեղծագործության տրամադրության, նրա ազդեցության վրա, կարող է տալ 

հուշող հարցեր, որոնց շնորհիվ սովորողը կկարողանա ընկալել այն կարևորը, 

որը փորձել է մատուցել կոմպոզիտորը՝ երաժշտության միջոցով:  

 Ունկնդրում տանը. Որևէ խնդիր պետք չէ դնել սովորողի առաջ, նա ընդամենը 

ունկնդրում է և ծանոթանում ստեղծագործության հետ: Եթե կունենա հարցեր 

կամ կուզենա արտահայտել իր զգացողությունը, վերաբերմունքը, կարող է 



արտահայտվել ինչպես գրավոր(էլեկտրոնային տարբերակ), այնպես էլ՝ 

բանավոր:  

 Տեսահոլովակ, կարաոկե. այս աշխատանքի հիմնական նպատակն այն է, որ 

սովորողը կարողանա ստեղծագործության տրամադրությանն 

համապատասխան կադրեր ներկայացնել: Այսինքն, եթե նա ընկալում է 

երաժշտության տրամադրությունը,ասելիքը, կկարողանա համապատասխան 

նկարահանումներ կատարել, ընտրել իր անձնական ֆոտո-տեսադարանից և 

ներկայացնել: 

 Ներկայացման, ուսումնական կամ այլ ֆիլմի համար երաժշտության 

ընտրություն. Այս աշխատանքի դեպքում էլ հակառակն է՝ ընտրել 

համապատասխան տրամադրությամբ երաժշտություն: Սա լուրջ քննություն է 

ինչպես բավական մեծ թվով ստեղծագործություններ իմանալու, այնպես էլ 

երաժշտությունը ճիշտ և խորը զգալու: Կարելի է համարձակ ասել, որ 

երաժշտության ընտրությունը կարող է նույնիսկ ոչ այնքան հաջողված գործը 

«փրկել»: Այս աշխատանքը սովորողի երաժշտական ճաշակի լուրջ ցուցանիշ է:  

 Երաժշտության ուղեկցումը մնջախաղով կամ պարային բեմականացմամբ.  

Որոշ ունկնդրվող նյութեր կարող են սովորողների կողմից ուղեկցվել 

մնջախաղով կամ պարային բեմականացմամբ: Այս աշխատանքը շատ լուրջ 

մոտեցում է պահանջում սովորողից, այն պետք է լինի ոչ թե մակերեսային, 

ֆիզիկական մակարդակի վրա արված մարմնի որոշակի շարժումների 

համադրություն, այլ երաժշտության էությունից, խորությունից բխող միտք, որը 

կարտահայտվի պլաստիկ, պարային, դիմային ճիշտ ընտրված շարժումների 

միջոցով:  

 Կենդանի կատարումներ. կազմակերպում է դպրոցը՝ հրավիրելով մասնագետ  

երաժիշտ կատարողների, որոնք, բնականաբար տարբերվում են 

համերգասրահներում ներկայացվածներից («Կադենցա» մենակատարների 

անսամբլի ելույթը   , «Երևանի պետական կամերային երգչախումբ»): Այստեղ 

ունկնդիրը ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ՝ երաժշտական ընկալմամբ ավելի 

մոտ է կատարողների հետ և այլ տպավորություն է ստանում: 

 Համերգասրահներում  ներկայացված համերգների և երաժշտական 

ներկայացումների այցելությունը կարևոր է, անհրաժեշտ, որտեղ, բացի 

երաժշտական ճաշակից, ձևավորվում է հասարակական միջավայրում 

համերգին մասնակցելու, ունկնդրելու ներքին պահանջը, ինքնադրսևորումը: 

Նախօրոք սովորողները 

 տեղեկանում են համերգին կատարվող ստեղծագործության 

(ստեղծագործությունների), դրանց հեղինակի (հեղինակների), կատարողի 

(կատարողների) մասին, 

 համացանցից, այլ աղբյուրներից գտնում են համապատասխան նյութեր, 

 ուսումնասիրում են դրանք: 

Համերգից հետո սովորողները 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6lF0a96W4N0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6lF0a96W4N0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wcFj-TeDZB4


 դասարանում, տանը քննարկում են, 

 բլոգում, ենթակայքում արտահայտում իրենց տպավորությունը,  

 պատրաստում տեսանյութ:  

Այդ համերգների մասնակցությունը տպավորվում է նաև ընդհանուրի մեջ իր դերով, 

հանդիսատեսի իր կարևորությամբ, համերգին մասնակից լինելու կարողությունների, 

պահվածքի դրսևորմամբ ( Երևանի պետական կամերային երգչախումբ  ,  Johnni 

Mandel, «The Shadow Of Your Smile»): Եթե կամերային միջավայրում ավելի անմիջական 

է շփումը կատարողների հետ, մեծ համերգասրահներում դրա հնարավորությունը քիչ 

է, հիմնական կապող օղակը երաժշտությունն է (Տ. Մանսուրյան, «Ռեքվիեմ»): 

Այսինքն, նախ սովորողի մոտ ձևավորվում է ճաշակ, համերգին մասնակից լինելու 

պահանջ, նոր միայն մեծ համերգասրահներում երաժշտություն ունկնդրելու 

կարողություն: 

Շատ կարևոր   ընտանիքի մասնակցությունն այս գործընթացին, քանի որ միայն 

դպրոցի կամ երեխայի հետաքրքրության վրա հույս դնելը երաժշտական ճաշակի 

ձևավորման, համերգին մասնակից լինելու բավարար պայման չի: Պետք է աշխատեն 

բոլոր օղակները, միայն այս դեպքում մենք կունենանք երաժշտական ճաշակի ճիշտ 

ձևավորման միջավայր: 

Համերգի մասնակցությունը կարող է նաև հնարավորություն տալ պատրաստել 

ուսումնական նյութ ունկնդրումից (Կոմիտաս, «Աշխարհ ամենայն»): Նախ, կարելի է 

կրկին ունկնդրելու հնարավորություն ունենալ, ապա մյուսներին մասնակից դարձնել 

լավագույն կատարումներին, որոնք չունեն ժամանակակից տեխնիկայի 

միջամտություն: Սովորողները հետաքրքրությամբ են դիտում երաժշտական որևէ 

ստեղծագործության ուղեկցությամբ ստեղծած տեսաֆիլմերը (Յ. Ս. Բախ, Անգլիական 

սյուիտ 3, պրելյուդիա     , «Բարի լույսի զանգեր զարկին» -երգի կարաոկե 

տարբերակ): Ունկնդրվող ստեղծագործությունը մեծ ոգևորությամբ են ուղեկցում 

«բնական»(ձեռքերով կատարած ծափը, մատների ճթթոցը, ծնկներին հարվածը, 

ոտքերի դոփյունը), հարվածային և շրխկան նվագարաններով(«Շրխկան 

նվագակցություն»), կատարում երաժշտա-ռիթմիկ խաղ-վարժություններ («Երաժշտա-

ռիթմիկ խաղեր»): Այսպիսի ունկնդրումն անպայման խաղում է իր դերը`սովորողին 

դարձնելով ուշադիր, հետաքրքրասեր, ակտիվ ունկնդիր: 

Երաժշտության ունկնդրման ներկայացված բոլոր ձևերն էլ կիրառելի են 

երաժշտության պարապմունքներին: Դասավանդողը կարող է ստեղծագործության 

ունկնդրումը կազմակերպել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի ձևերով:  

 

Ունկնդրվող նյութեր 

 

1. Հայկական ժողովրդական երգեր և պարեղանակներ 

2. Հայկական հոգևոր երաժշտություն 

3. Կոմիտաս (բոլոր ստեղծագործությունները) 

4. Հայ կոմպոզիտորների լավագույն դասական գործեր 

http://www.youtube.com/watch?v=sKOZIG4FcNU
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=cWd2ySVPgeU
http://www.youtube.com/watch?v=lMkIe5sjRdo
http://www.youtube.com/watch?v=lMkIe5sjRdo
http://www.youtube.com/watch?v=m8htagmUEjA
http://www.youtube.com/watch?v=rve_P2iVYPk
http://www.youtube.com/watch?v=rve_P2iVYPk
http://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
http://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA


5. Համաշխարհային դասական և հոգևոր երաժշտության լավագույն նմուշներ: 

 

Օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսաֆիլմ, 

 ուսումնական կամ այլ նյութ, որն ուղեկցվում է ունկնդրման համար 

նախատեսած երաժշտությամբ: 

Աղբյուրները. 

- համացանցից ներբեռնել տարբեր կատարումներ: 

 

3. Պար 

 

«Վստահ, ազատ, միամիտ, քնքուշ, նուրբ, վեհ, եռանդուն, լուրջ, համեստ, վայելուչ: 

Հայ գեղջուկ պարը կիրք զարթնեցնող շարժումներ չունի և զգացմունքներն 

արտահայտում է ոչ թե մեղկ, մոլի, կատաղի, հրապուրիչ և այլ շարժումներով, այլ 

պարերգերի միջոցով: Ազգի մը քաղաքակրթությունն է կապված իր պարին 

շարժումներու զարգացումը»: 

Կոմիտաս 

  

«Ինչու՞ է պետք պարը սովորողին, որ նա օգտագործի՞ այն կյանքում, երբ մի տեղ 

պարեն, ինքն էլ կարողանա պարել: Դպրոցի նպատակն է պարը հասցնել 

գիտակցության, ճանաչել պարի խորհուրդը, կիրառել գիտակցաբար, կրթել միտքը, 

տեսնել պարի մեջ Կենաց Ծառ: Պետք չեն այնպիսի պարեր, որոնք ունեն վայրի կամ 

բնական շարժումներ, որոնք առնչվում են բնազդին: Ամեն մի շարժում, ամեն մի 

ընթացք , որ կատարում է երեխան, պետք է իմանա, որ դա ժամանց և «տաշի – տուշի» 

չէ, այլ մեծ խորհուրդ կա դրա մեջ և պատմում է մի բան, որից ավելին գոյություն 

չունի»: 

Ա. Շահնազարյան 

 

«Միանգամայն անհարիր և անվայել ենք համարում այն ռիթմիկ 

մարմնամարզությունը, որն ուղեկցվում է օտար երաժշտությամբ, օտար 

շարժումներով: Դա միայն խաթարում է մանկան հոգին և հոգեբանությունը, 

մասնատում ամբողջությունը: Ինչու՞ պետք է մանուկը խոսի մայրենի լեզվով և անի 

օտար շարժումներ. Մի՞թե շարժումը չունի իր լեզուն, և կամ մի՞թե մեր ժողովրդի 

լեզուն, երգը, շարժումը և այլ բաները միևնույն ակունքն ու պատճառները չունեն: 

Դրանցից մեկի փոխարինումը օտարով միշտ քանդում է միասնությունը, խարխլում 

բնական տաճարի ոճը, երկփեղկում երեխային, մասնատում է նրա մտածողությունը, 

տատանում հաստատությունը: Օտար տարրը միայն կարող է ավելանալ, գումարվել 

(չձուլվելով) և ոչ թե փոխարինել»: 

 Ա. Շահնազարյան 



 

Պարը իր շարժումային համակարգով մի լեզու է, որն արտահայտում է մարդու 

հոգեվիճակը, հույզերն ու ապրումները` ուղեկցվելով երգով, երաժշտությամբ, 

հարվածային նվագարանների կամ ծափերի ռիթմիկ պատկերով: 

Պարի դասավանդման խնդիրն է` ավանդական պարին բնորոշ ընդհանուր 

գիտելիքների, շարժումային համակարգի, զգացողության փոխանցում երեխային, 

ինչպես նաև ազգային պարերի տարածում: Շատ կարևոր է, որ ուսուցանվի մաքուր 

ավանդական պար: Հարկավոր է իրարից տարբերել ավանդական և բեմական 

պարերը: Վերջինները ավանդական պարային շարժումների հիման վրա ստեղծված 

այն պարերն են, որոնք կարելի է կատարել՝ ունենալով նախնական 

պատրաստվածություն: Բացի նրանից, որ բեմական պարերը չեն կարող կրել այն 

կարևորը, ինչի համար ուսուցանվելու էին դպրոցահասակ մանուկներին, դրանք ոչ 

բոլորը կարող են պարել: Ավանդական պարերը կարող են պարել բոլորը, դրանք 

բնական շարժումներից են կազմված, մատչելի են, հասկանալի: Պետք չէ ստեղծել 

կեղծ պար և մատուցել որպես ազգային: Եթե սովորողը գիտի պարի լեզուն, ինքը 

կկարողանա պարել անծանոթ պարը, ծանոթ պարը կզարգացնի, կգտնի նոր 

լուծումներ այն զարգացնելու համար: Իսկ եթե սովորել է բեմական պար, ուրեմն, ինչ 

էլ ստեղծի, կլինի կեղծ, հեռու բնական մաքուր ազգայինից: 

Երգացանկում տեղ գտած պարերգերը կատարվում են պարի ուղեկցությամբ: 

Օգտագործվում է 

 - պարեղանակ՝ ձայնագրված 

 - պար՝ տեսագրված 

 - ուսումնական տեսագրված նյութ 

 - պարի ուսուցման տեսագրված նյութ 

 Ավանդական պարի ուսուցման համար դասավանդողը կարող է պատրաստել 

տեսահոլովակներ կամ օգտվել համացանցից, որտեղ պարը ներկայացվում է իր 

ուսուցման ընթացքով: 

Ուսուցողական տեսանյութեր համացանցից. 

Եարխուշտա , Փափուռի , Թամուր աղա , Թրթռուկ , Թարս պար , Էջմիածին , 

Վերվերի , Լորկե , Ծաղկաձորի , Գորանի , Կարնո քոչարի , Լուտկի , Քերծի , Սրաբար 

Իշխանաց պար , Քաջաց խաղ (Ռոստամ բազի) , Խնամիների պար (Շավալի)  ,   Խոշ 

բիլազիգ ,  

DVD-ի պարուսույց, մաս առաջին , DVD-ի պարուսույց, մաս 2-րդ  

 

Պարերի կատարումների տեսանյութեր 

Էջմիածին , Ծաղկաձորի , Ֆնջան , Լուտկի , Վերվերի , Մշո խըռ, Սասնա քոչարի , 

Քոչարի , Թամզարա , Յարխուշտա , Գորանի , Կարնո Քոչարի , Քերծի , Թրթռուկ , 

Ալաշկերտի Քոչարի, Թարս պար , Փափուռի , Շորոր-Ճոճք , Թամուր աղա , Ֆնջան , 

Աստվածածնա պար , Երեք ոտք , Շավալի, Խոշ բիլազիկ (Խնամիների պար) , Սասնա 

Յարխուշտա(քույր ու եղբայր) , Շարանի , Պոզարե , Վանա ձկնորս (Ձկնորսների 

http://www.youtube.com/watch?v=4baxxj5Zojk
http://www.youtube.com/watch?v=-nsTPMBAlBA
http://www.youtube.com/watch?v=hjTkQ7cWFgw
http://www.youtube.com/watch?v=oXbq33_70Lo
http://www.youtube.com/watch?v=ZPQ05HzBVm4
http://www.youtube.com/watch?v=GL1wS8TVojs
http://www.youtube.com/watch?v=WQWLtbTaK-k
http://www.youtube.com/watch?v=hHKRse1BvkY
http://www.youtube.com/watch?v=vov7CVt9veU
http://www.youtube.com/watch?v=fCrd-TMRJy0
http://www.youtube.com/watch?v=jxJgJ8VQEWM
http://www.youtube.com/watch?v=rKrL34_1aPQ
http://www.youtube.com/watch?v=mgtVN6SrZa8
http://www.youtube.com/watch?v=inx0eyRzhaQ
http://www.youtube.com/watch?v=viwvp3lekb4
http://www.youtube.com/watch?v=RGsJZ3VLTao
http://www.youtube.com/watch?v=cTqYsgREYIc
http://www.youtube.com/watch?v=lxEqMYr_tlo
http://www.youtube.com/watch?v=lxEqMYr_tlo
http://www.youtube.com/watch?v=ddlzGouVhq0
http://www.youtube.com/watch?v=tsBHBZRbhhg
http://www.youtube.com/watch?v=f5rRzGk8OJk
http://www.youtube.com/watch?v=Q5YHHN5k_A0
http://www.youtube.com/watch?v=0xBDqU2YmWM
http://www.youtube.com/watch?v=fCrd-TMRJy0
http://www.youtube.com/watch?v=o02ak2lJgUI
http://www.youtube.com/watch?v=-UBcu9xBoyY
http://www.youtube.com/watch?v=7w0vBipBs1s&list=RD02-UBcu9xBoyY
http://www.youtube.com/watch?v=7w0vBipBs1s&list=RD02-UBcu9xBoyY
http://www.youtube.com/watch?v=yKycfJJFM04&list=RD02-UBcu9xBoyY
http://www.youtube.com/watch?v=IH0HIJn1N78&list=RD02-UBcu9xBoyY
http://www.youtube.com/watch?v=eqpq9OOl1mE
http://www.youtube.com/watch?v=jd9UL5mTMXw
http://www.youtube.com/watch?v=6ZExxh9dMHc
http://www.youtube.com/watch?v=wbqGaIdlAPw
http://www.youtube.com/watch?v=5jOsnlfhkOY
http://www.youtube.com/watch?v=TA7B3CePPPM
http://www.youtube.com/watch?v=TNOnd28jM3g
http://www.youtube.com/watch?v=fMKyYtdyZGA
http://www.youtube.com/watch?v=s4Uo2ad9a7U
http://www.youtube.com/watch?v=0xBDqU2YmWM
http://www.youtube.com/watch?v=YaIWNMcTRFw
http://www.youtube.com/watch?v=e__d0VPdqRM
http://www.youtube.com/watch?v=8WDHCkpMG8M
http://www.youtube.com/watch?v=Wb85kw0kGTs
http://www.youtube.com/watch?v=Wb85kw0kGTs
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MsjCfETrccY#at=22
http://www.youtube.com/watch?v=m8iP0Ebrsno
http://www.youtube.com/watch?v=jrwoa3GHfQM


պարը) , Քերծի , Իշխանաց պար , Իշխանաց պար (Ստամբուլում) , Իշխանաց պար , 

Մայրոքե ,  Համշենական պար՝ Ձապիկ բառ , Համշենական պար՝ Թակ Թանձարա , 

Համշենի պար : 

 

4. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում 

  

Հանրակրթական դպրոցում սովորողի ներդաշնակ հոգևոր զարգացման կարևոր 

խնդիրներից մեկը ազգային մշակույթի յուրացումն է՝ավանդույթներ, ծեսեր, տոներ: 

Հարկավոր է նախ  շատ լավ յուրացնել ավանդականը, ճանաչել այն միջավայրը, 

որտեղ ստեղծվել են դրանք: Լավ իմանալ երգերն ու պարերը, ծիսական 

գործողությունները, պարագաները, դրանց խորհուրդն ու պատրաստման 

տեխնոլոգիան:  Ո՞ր գործողություններն են, որ կարելի է կատարել կամ փոքր-ինչ 

ձևափոխել կամ լրացնել նորով: Ո՞ր պարագաներն են, որոնք շատ լավ կմտնեն 

ժամանակակից  ծեսի մեջ կամ կստանան նոր ձև կամ էլ նորերը կլինեն: Սրանք այն 

հարցերն են, որոնք առաջ են գալիս և որոնք լուծելու խնդիր ունենք: 

Ծիսական հիմնական կարգը պետք չէ շփոթել տոնական մասի հետ: Յուրաքանչյուր 

ծես, ծիսական գործողություններից բացի, ունի տոնական մաս, որտեղ կարելի է 

կատարել ժամանակակից բարձրարժեք երգեր ու պարեր: 

Մեր Ծրագրի նպատակն է ծեսը, տոնը սովորողինը դարձնել, որ սովորողը իրեն 

մասնակից ու փոխանցող զգա:     

Խնդրի իրագործման համար մենք առաջարկում ենք. 

 ծանոթանալ ազգային ծեսերին ու տոներին, 

 ծեսը վերականգնել, նրան նոր կյանք տալ: 

Ծեսերը մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց հետո` որոշում ենք, թե ինչ ճանապարհ են 

անցնելու սովորողները` ծիսակատարությանը նախապատրաստվելիս. 

 ծանոթանում են ծեսի հետ, 

 հավաքում են տեղեկություններ տարբեր աղբյուրներից` մեծերից, 

ինտերնետից, 

գրքերից և այլն, 

 գրի են առնում 

ա. խաղիկներ, 

բ. առած – ասացվածքներ, 

գ. հանելուկներ, 

դ. հեքիաթներ, պատմություններ, ավանդություններ, 

ե. երգեր: 

 սովորում են 

ա. ծիսական և ծեսին համապատասխան երգեր, ասույթներ, ասիկներ, 

օրհնանքներ, 

 սովորում են ավանդական պարեր, 

 պատրաստում են ծիսական պարագաներ, 

http://www.youtube.com/watch?v=jrwoa3GHfQM
http://www.youtube.com/watch?v=6ZExxh9dMHc
http://www.youtube.com/watch?v=7MlLt2Jx8-U
http://www.youtube.com/watch?v=7sdNfE6H45Q
http://www.youtube.com/watch?v=YhID2eRE6Hs
http://www.youtube.com/watch?v=0ruHdtRyQyg
http://www.youtube.com/watch?v=N67-gkaIby4
http://www.youtube.com/watch?v=kF8GolLvRXA
http://www.youtube.com/watch?v=epUN1WnT1qE


 խաղարկում են ծիսական գործողություններ,  ծիսական խաղեր, 

 բեմականացնում են երգեր, 

 կատարում են բնագիտական փորձեր, 

 գնում են ուսումնական ճամփորդության, 

 հորինում են հանելուկներ, գովք, օրհնանք, 

 գրում են բարեմաղթանքներ, վերապատմում, փոխադրում են իրենց 

տպավորությունները: 

 

Սովորողը, քայլ առ քայլ, անկաշկանդ միջավայրում, ամենօրյա արդյունավետ 

գործունեությամբ, լիիրավ մասնակցությամբ, կարողություններ և հմտություններ 

ձեռք բերելով ու փոխանցելով, յուրացնում է ծեսը: 

Ի՞նչ խնդիրներ են լուծվում.  

 նյութի յուրացում (լեզուն, մտածողության գեղարվեստական այլ 

արտահայտչամիջոցներ), 

 գիտելիքների, կարողությունների, դրսևորում և կիրառում 

 գեղարվեստական խոսքի մշակում, 

 տարբեր կարողությունների դրսևորում, հղկում, մի շարք հմտությունների 

ձեռքբերում, մշակում (լեզվական, թատերական), 

 գրական - գեղարվեստական ճաշակի զարգացում, 

 ինքնադրսևորում, ձերբազատում բարդույթներից: 

 

Այս աշխատանքները նպաստում են. 

 բառապաշարի հարստացմանը, 

 մտածողության ձևավորմանը, 

 ստեղծագործական երևակայության զարգացմանը, 

 ինքնուրույն աշխատելու ունակության ձևավորմանը, 

 բավարարվում է նրա ինքնահաստատման – ինքնադրսևորման պահանջը, 

 ձեռք է բերվում խմբով աշխատելու, ինքնակազմակերպման հմտություններ, 

 զարգանում է գեղարվեստական ճաշակը (նկարչություն, ձեռարվեստ, 

երաժշտություն և այլն), 

 ուսումնական մի շարք խնդիրներ են լուծում, 

 հնարավորություն են տալիս գնահատելու և յուրացնելու ազգային արժեքները, 

ավելի մոտիկից ճանաչելու իրենց ուսուցիչներին, տատերին, պապերին, 

ծնողներին, հարազատներին: 

 

Սովորողը  կիմանա 

  

 ազգային ծեսերը 

 ազգային սովորույթները 

 ազգային ավանդական պարերը 



 հայկական ժողովրդական և ծիսական երգերը 

 ծիսական կերպարները 

 ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղերը 

 ծիսական կերակրատեսակները 

 ծիսական պարագաները 

 

Սովորողը կկարողանա 

 

 պարել ազգային ավանդական պարեր 

 երգել  հայկական ժողովրդական և ծիսական երգեր 

 պատրաստել ծիսական պարագաներ 

 խաղալ  ժողովրդական, մանկական, ծիսական խաղեր 

 պատրաստել ազգային ծիսական կերակրատեսակներ 

 համացանցից, այլ աղբյուրներից ծեսին վերաբերվող նյութեր գտնել 

 

Սովորողը կլինի 

 

 Ծեսը իմացող ակտիվ մասնակից, փոխանցող, տարածող: 

 

Ծեսն այն միջավայրն է, որտեղ սովորողները ծեսի նախապատրաստական և 

իրականացման ընթացքում կիրառում են իրենց կարողությունները, հմտությունները, 

գիտելիքները:  

 

Միջառարկայական կապը ծեսի նախապատրաստական շրջանում և իրագործելիս  

 

Երաժշտություն – գիտեն և կարողանում են կատարել ծիսական և այլ հայկական 

ժողովրդական երգեր: 

Պար - գիտեն և կարողանում են կատարել ծիսական և այլ հայկական ավանդական  

պարեր: 

Մայրենի  - գիտեն ծեսը, ծիսական ավանդություններ և զրույցներ, ասույթներ, առած-

ասացվածքներ, բանաստեղծություններ, կարողանում են խաղարկել ծիսական 

գործողություններ, կարողանում են պատմել  իրենց կատարածը, գեղարվեստորեն 

ներկայացնել, ինքնուրույն խաղարկել ստեղծագործական մոտեցում պահանջող 

ծիսական գործողություններ (օրինակ՝ Բարեկենդանի ծեսին):  

Մարմնակրթություն  - գիտեն և կարողանում են խաղալ ժողովրդական, ծիսական 

խաղեր: 

Բնագիտություն  - կարողանում են պատրաստել ծիսական բուսական պարագաներ 

(օրինակ՝ զատկական ածիկ), գիտեն այն բույսերը, որոնք օգտագործվում են ծեսերին 

և ունեն դրանց մասին, այդ տարիքին համապատասխան, գիտելիքներ: 



Ձեռարվեստ, կերպարվեստ  -  պատրաստել ծիսական պարագաներ, այդ թվում՝ 

հանդերձանք, կատարել նյութի ընտրություն: 

Խոհանոց  - պատրաստել ազգային ծիսական և այլ կերակրատեսակներ: 

 

5. Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ 

 

Հինգերորդ դասարան 

 

 4/4 տևողության նոտայի, 2/4, 4/4,1/8 տևողության դադարի նշանների ուսուցում 

և կատարում 

 Նախատակտ 

 Հնչյունի բարձրության գրառում և կատարում 

 Տեմբր 

 Տեմպ 

 Ռիթմիկ (աշխատանքային տետր) և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ 

 Ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող նյութերի նվագակցում ռիթմիկ 

պատկերներով («բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններ), 

 Երաժշտական ժանրեր. Սիմֆոնիա 

 

      Վեցերորդ դասարան 

 

 Հայ երգահաններ. Կոմիտաս 

 Հնչյունի  ուժգնությունը գրի առնելու նշաններ 

 Սինկոպա 

 Պարզագույն մեղեդիների գրառում 

 Դինամիկայի նշաններ 

 Տրիոլ, կվինտոլ 

 Ռիթմիկ վարժություններ (աշխատանքային տետր) և երաժշտա-ռիթմիկ 

վարժություններ 

 Դասական նվագարաններ 

- լարային 

- փողային 

- հարվածային 

- ստեղնավոր 

 

Յոթերորդ դասարան 

 

 Երաժշտական ստեղծագործության չափն ու արագությունը 

 Տոն, կիսատոն, ալտերացիայի նշաններ 

 Երաժշտական ժանրեր. սոնատ, կոնցերտ,  



 Երաժշտության կատարման միջոցները. 

      -    վոկալ և գործիքային՝ ա.մենակատար, դուետ, տրիո, կվարտետ, կվինտետ,  

բ. վոկալ և գործիքային խումբ` նվագախումբ և երգչախումբ 

- երգչախմբերի տեսակները 

- նվագախմբերի տեսակները 

 Հայ կոմպոզիտորները,  յուրաքանչյուրի դերը հայկական դասական երաժշտության 

հիմնադրման և զարգացման գործում: 

 Երաժշտություն և՝ ա. կինո, բ. թատրոն 

 Հայ  անվանի երաժիշտներ. 

- Արմեն Տիգրանյան 

- Տիգրան Չուխաջյան 

- Սպիրիդոն Մելիքյան 

- Մակար Եկմալյան 

 

Ութերորդ դասարան 

 Երաժշտական ժանրեր. ռոմանս, ռեքվիեմ,  

 Լադ, մաժոր, մինոր 

 Ակորդներ, եռահնչյուններ  

 Արևմտաևրոպական դասական երաժշտություն 

Անտոնիո Վիվալդի 

Վ. Ա. Մոցարտ 

     Լ. վան Բեթհովեն 

 

 

 


