
Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Ավագ դպրոցում՝ 10 – 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 

5. Պար  

 

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» 

 

Հոգևոր շարականներ 

 

1. Տեր, ողորմեա 

2. Սուրբ ես, Տեր 

3. Սուրբ Աստված 

4. Ազգային օրհներգ 

5. «Ուսումնական ժամերգություն» նախագծով ընտրած հոգևոր շարականներ 

 

Կոմիտաս  նախագիծ.  

 

1. Շողեր ջան 

2. Անձրև եկավ 

3. Երկինքն ամպել է 

4. Հո՜յ, Նազան 

5. Ալագյազ 

6. Ալ այլուղս 

7. Երևան բաղ եմ արել 

8. Էս առուն 

9. Տեր, ողորմեա 

10. Ազգային օրհներգ 

 



Ազգային ծեսեր  նախագիծ 

 

6. Տեառնընդառաջի ծիսական երգ՝ «Տերնդեզ» 

7. Բարեկենդանի ծիսական երգ՝ «Գնացեք, տեսեք» 

8. Ծաղկազարդի ծիսական երգ՝ «Կարկաչա» 

9. Սուրբ Հարութեան ծիսական պարերգ՝ «Յալալի» 

Համբարձման ծիսական երգեր՝ 

10. «Վիճակի երգ» 

11. «Հե՜յ, գյուլ եմ» 

12. «Վիճակի երգ» (Շիրակի մարզի տարբերակ) 

Վարդավառի ծիսական երգեր՝ 

13. Սոնա յար 

14. Լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ 

15. Հա՜յ, Վարդավառ 

16. Սուրբ Ծննդեան «Ավետիս»-ներ 

 

Ազգային ծեսեր – նախագծեր, նյութեր 

 

Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ 

Տեառնընդառաջ 

Բարեկենդան 

Ծառզարդար 

Սուրբ Հարություն (Զատիկ) 

Համբարձում 

Վարդավառ 

Անձրևաբեր ծես 

 

Ծեսերն իրականացնելիս կատարվում են նաև այլ ծիսական, ազգային երգեր, 

պարերգեր, որանք կարող են ավելանալ հետազոտական աշխատանքի արդյունքում և 

ներառվել ծեսին կատարվող երգացանկի մեջ: 

 

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 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/07/20/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-%d5%b6%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%a1%d5%a9%d5%a5%d5%a9/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/02/07/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bf%d5%a5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a8-%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd-2/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/02/07/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bf%d5%a5%d5%a1%d5%bc%d5%b6%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%a8-%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd-2/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/02/20/%d5%ae%d5%a1%d5%b2%d5%af%d5%a1%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%ab-%d5%ae%d5%a1%d5%bc%d5%a6%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d6%80-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/03/02/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%ab%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-3/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/04/20/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2-2/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/06/06/%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%bc%d5%a8-%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab-%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d5%b0/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/05/26/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%a2%d5%a5%d6%80-%d6%87-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d6%80%d6%87%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d6%83/


 

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) 

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 

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
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


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 

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 

 

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
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


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 

4. դասավանդողի ընտրությամբ՝ հայ ավանդական այլ պարերի ուսուցում 

 

 

 

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 

բ.  ունկնդրում (համացանցից) 

գ.  նոտագրագիտության ուսուցում 

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


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  

 

4-12-րդ դասարաններում երաժշտության, պարի դասավանդողը առարկային 

վերաբերվող օրվա նշումները գրանցում է էլեկտրոնային գնահատման 

մատյաններում: Գնահատումը իրականացվում է առանց գնահատանիշի՝ «ստուգված», 

«չստուգված» նշմամբ: 

 

Գնահատվում է 

 

 սովորողի մասնակցությունը, ներգրավածությունը, ներառումը, 

հետաքրքրվածությունը դասապրոցեսին, 

 սովորողի մասնակցությունը առավոտյան ընդհանուր պարապմունքներին, 

կրթհամալիրի ուսումնական օրացույցով սահմանված ծեսերին, տոներին, 

համերգներին, ուրբաթ առավոտյան «Ուսումնական ժամերգությանը», 

Մեդիաուրբաթ-համերգներին, երաժշտական տարբեր նախագծերին, 

արտագնա ճամփորդություններին, 

 սովորողի մեդիահմտությունները՝ բլոգավարություն. բլոգում արտացոլված է 

երաժշտություն առարկան և իր մասնակցությամբ, իր կողմից (դասավանդողի, 

ծնողի օգնությամբ) ստեղծված  ուսումնական նյութերը՝ վիդեոներ, 

պատումներ, նկարաշարեր և այլն, տեղադրված է 

համապատասխան  բաժնում, 



 սովորողի մասնակցությունը առցանց երաժշտական ֆլեշմոբերի, 

վիկտորինաների, նախագծերի և այլն 

 սովորողի կողմից, մասնակցությամբ ուսումնական նյութերի ստեղծում 

(կարաոկեների, ֆիլմերի, պրեզենտացիաների, ձայնագրությունների  տեսքով): 

 

Գնահատման կարգը 

 

 Ստուգման և կիսամյակային, տարեկան գնահատումը կատարվում է ըստ 

ուսումնական չորս շրջանների: 

 Ամեն ուսումնական շրջանի գնահատում կատարվում է ըստ օրացույցով 

հաստատված շրջանի՝ մինչև վերջին օրը: 

 Գնահատման արդյունքների ամփոփումից հետո, գրասենյակի ղեկավարի 

հաստատմամբ դասվարը, կազմակերպիչը ցուցանիշների մասին 

տեղեկացնում է սովորողներին, ծնողներին: 

 

Երգը, պարը 6, 8-րդ դասարաններում կիսամյակային և տարեկան 

ամփոփումները` 1-ին, 3-րդ ուսումնական շրջաններ, երաժշտության 

դասավանդողը գնահատումը իրականացնում է առանց գնահատանիշի՝ 

«ստուգված», «չստուգված» նշմամբ: 2-րդ, 4-րդ ուսումնական շրջանները 

ամփոփում է կազմակերպիչը, որը կատարում է ըստ էլեկտրոնային 

մատյաններում առկա երաժշտության դասավանդողի նշումների՝ ճամբարային 

փառատոների, ստուգատեսների մասնակցության և ակտիվության: 

 

 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: 

 


