
Երաժշտության առարկայական ծրագիրը Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» 

կրթահամալիրի Կրտսեր դպրոցում (1-4-րդ դասարաններ) 

 

Ծրագրի հեղինակ՝ Մարինե Մկրտչյան      

 

Երաժշտության ուսուցման նպատակները. 

 

 սովորողների երաժշտական կրթում, 

 նրանց մոտ երաժշտական մշակույթի ձևավորում: 

 

Երաժշտության ուսուցման խնդիրները. 

 

 բարձրարժեք երաժշտության միջոցով նպաստել գեղագիտական ճաշակի 

ձևավորմանը,  

 ձևավորել երաժշտություն ունկնդրելու կուլտուրա, 

 երաժշտության, պարի միջոցով հաղորդակից դարձնել ազգային 

մշակույթին, նպաստել դրա յուրացմանը, 

 երաժշտական մտածողության, ընկալունակության ձևավորում և 

զարգացում, 

 երաժշտական լսողության, ունակությունների բացահայտում և զարգացում, 

 հոգևոր  զարգացում, 

 ազգային, հոգևոր և դասական նյութի յուրացում, 

 երաժշտարվեստի  զարգացում (մանկական երգչախումբ և հարվածային 

պարզագույն գործիքների նվագախումբ), 

 գեղարվեստական մտածողության ձևավորում և զարգացում, 

 ընդհանուր  զարգացման ապահովում, 

 ստեղծագործական երևակայության զարգացում: 

 

Երաժշտության գործունեության ձևերը 

 

1. Երգեցողություն 

2. Ունկնդրում  

3. Պար  

4. Ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում  

5. Երաժշտա – տեսական գիտելիքներ  

6. Ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ 

7. Նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով 

8. Բառային ռիթմիկա 

 

Առաջին դասարան 



 

Երգեր 

 

1. «Այբ, բեն, գիմ» 

2. «Այ իմ գնդակ» 

3. «Արև, արև, արի դուս» 

4. «Արեգակ»(«Արև, արև, եկ, եկ») 

5. «Ծափիկ, ծափիկ» 

6. «Փայտե ձիուկ» 

7. «Պսակ-պսակ» 

8. «Խնոցու երգ» 

9. «Հոպ, թռի» 

10. «Զըմփիկ, զըմփիկ» 

11. «Աղջկեք, պար բռնեցեք» 

12.«Լեպո-հո, լե, լե» 

13.«Վիճակի երգ» 

14.«Արև, արև, դուս արի» 

15.«Դան, դան դանեդան» 

16.«Բոլոճկի երգ» 

17.«Տոնածառ» (Եր. Մ. Միրզայանի ) 

18.«Ավետիս (պարզ տարբերակ) 

19.«Հոյ, նազան (պարզ տարբերակ) 

20.«Հոլը հոլը» 

21. «Զհերիկ խաբեցինք» 

22.Ներսես Շնորհալի, «Առավոտ լուսո» 

23.Ս. Ծննդյան տաղ «Այսօր տոն է» (ավանդական տարբերակ) 

 

Ըստ նախագծերի նախատեսված ընդհանուր երգեր 

 

Կոմիտաս  նախագիծ.  

1. «Փայտե ձիուկ» 

2. «Արև, արև, եկ, եկ» 

3. «Եղնիկ» 

4. «Կաքավիկ» 

5. «Քելե, քելե» 

 

Երաժշտա-տեսական գիտելիքներ 

 

 Ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող նյութերի նվագակցում ռիթմիկ 

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



 Երաժշտա-ռիթմիկ  վարժություններ 

 Երաժշտական խաղեր 

 

Ունկնդրում 

 

1. Երկրորդ, երրորդ դասարանների ծրագրային երգերը 

2. Վ. Ա. Մոցարտ, Թուրքական քայլերգ (դաշնամուր) 

3. Վ. Ա. Մոցարտ, Թուրքական քայլերգ (նվագախումբ) 

4. Լեոպոլդ Մոցարտ, Մենուետ ֆա մաժոր 

5. Լեոպոլդ Մոցարտ, Մենուետ ռե մինոր 

6. Յ. Ս. Բախ, Մենուետ սոլ մինոր 

7. Յ. Ս. Բախ, Մենուետ դո մինոր 

8. Յ. Ս. Բախ, Մենուետ սոլ մաժոր 

9. Յ. Ս. Բախ, Պոլոնեզ սոլ մինոր 

10. Յ. Ս. Բախ, Կատակ 

11. Դ. Շոստակովիչ, Տիկնիկների պարը 

12. Է. Գրիգ, «Պեր Գյունտ» 

13. Ա. Խաչատրյան, Անդանտինո 

14. Ա. Խաչատրյան, Սուսերով պար 

15. Պ. Չայկովսկի. Պոլկա 

16. Պ. Ի. Չայկովսկի, Տիկնիկի հիվանդությունը 

17. Շուման. Սիցիլիական երգ 

18. Ռ. Շուման, Քայլերգ 

19. Պ. Չայկովսկի. Մազուրկա 

20. Վիվալդի, «Տարվա եղանակներ», «Գարուն», Մարտ 

 

Պար 

 

Հիմանականում ուսուցանվում են ավանդական պարին բնորոշ ձեռքերի, ոտքերի և 

մարմնի շարժումներ, որոնց միջոցով սովորողի մոտ ձևավորվում է ազգային պարի 

զգացողություն: 

 

 Ծրագրի նկարագիր 

 Նպատակ 

 Խնդիրներ 

 Նպատակ, խնդիրները կարող են մեկում լինել 

 Ծրագրի բովանդակություն 

 Տարվա ընթացքում իրականացրած նախագծերի հղումը/էջի հղումով ․ օր․ 2021-22 

նախագծերի հղումը/ 

 Տարվա օրացույցի հղումը 

 Օրացույցային նախագծերի հղումը, որոնք իրականացնելու եք 

https://www.youtube.com/watch?v=quxTnEEETbo
https://www.youtube.com/watch?v=M_2naJAAPb4
https://www.youtube.com/watch?v=76Ue7iEneT0
https://www.youtube.com/watch?v=qaeC2DM1yzQ
https://www.youtube.com/watch?v=llZxwf8Dq4w
https://www.youtube.com/watch?v=5oiNfYGmGKw
https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8
https://www.youtube.com/watch?v=H-Mx8xvuIrY
https://www.youtube.com/watch?v=qds0m8gQBVE&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=uAuc8B6TUdk
https://www.youtube.com/watch?v=TPvBTDzbbH4
https://www.youtube.com/watch?v=TJAU6MWRQ2c
https://www.youtube.com/watch?v=r_Dcxb4Xpvo
https://www.youtube.com/watch?v=NXIM6RAvkcg
https://www.youtube.com/watch?v=tlOtaQLf-a8
https://www.youtube.com/watch?v=G6KohrY4B4E
https://www.youtube.com/watch?v=wS_jtagpK2Q
https://www.youtube.com/watch?v=65yb_7LB-6g
https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo


 Գնահատում 

/////////////////////////////////////////////// 

 

Երկրորդ դասարան 

  

Երգեր 

  

1.«Զըմփիկ, զըմփիկ» (պարզ տարբերակ) 

2.«Ջան, ջան, ջան աշուն է» 

3.«Վեր, հա վեր-վեր» 

4.«Գառնուկն ու մայրը» 

5.«Տըրինո» 

6.«Հոյ, Մայրամ» 

7.«Քուրիկ Զիզի» 

8.«Հոփ, հոփ, հոփ ըլնի» 

9.«Գիլի գիլ» 

10.«Սաթոյին գովելու համար ենք եկել» 

11.«Սար, սար» 

12.«Հայկանուշ» 

13.«Քելե, քելե, նազ մի անի, Սաթո ջան» 

14.«Տո տղա, տղա» 

15.«Լուսնակ պատին դիպել ա» 

16.«Հոպ, շորորա» 

17.«Հոյ, Նարե» 

18.«Այ, Արևը» 

19.«Գարուն եկավ ամպերով» 

20.Ներսես Շնորհալի, «Առավոտ լուսո» (երեք եռատող) 

21.Սուրբ Ծննդյան ժողովրդական ավետիս «Այսօր տոն է» 

22.Հատված Պատարագից, «Քրիստոս ի մեջ մեր հայտնեցավ» 

 

Ըստ նախագծերի նախատեսված ընդհանուր երգերը 

 

 «Հակաբացիլ Կոմիտաս»  նախագիծ.  

1. «Փայտե ձիուկ» 

2. «Արև, արև, եկ, եկ» 

3. «Եղնիկ» 

4. «Կաքավիկ» 

5. «Քելե, քելե» 

 

«Ազգային ծեսեր»  նախագիծ     

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/05/24/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-2/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2016/08/18/%D5%AE%D5%A5%D5%BD%D5%A8%D5%9D-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%A6%D5%B4%D5%A1%D5%AF/


(Հանրակրթական ծես. ստեղծում, փոխանցում)  

 

Կատարվում են այն ծիսական, ազգային երգերը, պարերգերը, դրանց հեշտ 

տարբերակները, որոնք կկարողանան կատարել կրտսեր դպրոցի սովորողները: 

 

Ազգային ծեսեր – նախագծեր, նյութեր 

 

Ամանոր, Սուրբ Ծնունդ 

Ծառզարդար 

Սուրբ Հարություն (Զատիկ) 

Համբարձում 

Վարդավառ 

Անձրևաբեր ծես 

 

Երաժշտա-տեսական գիտելիքներ 

 

 Երաժշտա-ռիթմիկ վարժությունների կատարում «բնական» և հարվածային 

նվագարաններով  

 Ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող նյութերի նվագակցում ռիթմիկ 

պատկերներով («բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններ) 

 Երաժշտական խաղեր 

 Երաժշտական ժանրեր. երգ 

 

Ունկնդրում 

 

1. 3-րդ և 4-րդ դասարանների ծրագրային երգեր 

2. Կոմիտաս, Հայր մեր (մանկական տարբերակ) 

3. «Այսօր ձայնն հայրական» (Ջրօրհնեքի տաղ) 

4. «Այսօր տոն է» (Ս.Ծննդյան տաղ) 

5. Պ. Չայկովսկի, Հին ֆրանսիական երգ 

6. Պ. Ի. Չայկովսկի, Քաղցր անուրջ 

7. Պ. Ի. Չայկովսկի, Նեապոլիտանական երգ 

8. Վ. Մոցարտ, Մենուետ (ֆա-մաժոր) 

9. Վ. Ա. Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, մաս 1-ին 

10. Յ. Ս. Բախ, Մենուետ սոլ մաժոր 

11. Լ. Վ. Բեթհովեն, Սոնատինա սոլ մաժոր 

12. Յ. Շտրաուս, Ռադեցկու քայլերգը 

13. Կ. Ֆ. Է. Բախ, Սոնատ սի մինոր 

14. Շոստակովիչ. Գավոտ 

15. Ժ. Բ. Լյուլլի, Գավոտ 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/03/24/%d5%b0%d5%b8%d5%a4%d5%be%d5%a1%d5%ae-%d5%a4%d5%ba%d5%ab%d6%80-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%bd%d5%ab/
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/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/
https://www.youtube.com/watch?v=2_VNyEiPnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=XUsduMU4-H4
https://www.youtube.com/watch?v=p6gIMdEIWWs
https://www.youtube.com/watch?v=5YJ-_5ue3jY
https://www.youtube.com/watch?v=g5SKmrjXbFQ&list=PL-EbSmbfX83yBDz6Bo7kp5zUgzv5xILPP&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=Q5IQlalV2hU&list=PL-EbSmbfX83yBDz6Bo7kp5zUgzv5xILPP&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=5kBZfOxiL4U
https://www.youtube.com/watch?v=FCi2u265wxQ
https://www.youtube.com/watch?v=p1gGxpitLO8
https://www.youtube.com/watch?v=MY0dYaXrgfs
https://www.youtube.com/watch?v=eab_eFtTKFs
https://www.youtube.com/watch?v=VWaA0i-J_2g
https://www.youtube.com/watch?v=6XBv5ueFuJU
https://www.youtube.com/watch?v=XS2Dl014OTE


16. Յ. Բրամս, Օրորոցային 

17. Ֆ. Շուբերտ, Օրորոցային 

18. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 1 

19. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 5 

20. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 11 

 

Պար 

 

 Հիմանականում ուսուցանվում են ավանդական պարին բնորոշ ձեռքերի, 

ոտքերի և մարմնի շարժումներ, 

 վեց քայլ դանդաղ գյոնդ (գյովընդ)  

 պարերգերի պարային բեմականացում 

 

Երրորդ դասարան 

  

Երգեր 

 

1.«Գնացեք, տեսեք» 

2.«Տամբուրե» 

3.«Հովվի անկողինը» 

4.«Բասեն բարի» 

5.«Այ ինդիլո» 

6.«Աղջիկ, աղջիկ, Հերիքնազ» 

7.«Աղվես» 

8.«Լորիկ» 

9.«Հոյ նար» 

10.«Փափուռի» 

11.«Հունձի երգ» 

12.Ռ. Ամիրխանյան, «Նոր Տարի» 

13.«Եկեք ծեծենք» 

14.«Հայ զընգա» 

15.«Կռունկ ջան» 

16.«Բատոլա ջան» 

17.«Աղջկեք, պար բռնեցեք» 

18.«Ճոր պար» 

19.Կոմիտաս, «Հայրապետական օրհներգ» 

20.«Հայր մեր», Կոմիտասի տարբերակ 

21.Ս.Ծննդյան տաղ «Այսօր տոն է» ( ավանդական տարբերակ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio
https://www.youtube.com/watch?v=4AInKtwxCVAվ
https://www.youtube.com/watch?v=KtfgnaZKUkA
https://www.youtube.com/watch?v=7s6ebxFvrFw
https://www.youtube.com/watch?v=jf_k1hRYCkQ


Ըստ նախագծերի նախատեսված ընդհանուր երգերը 

  

Կոմիտաս  նախագիծ.  

1. «Փայտե ձիուկ» 

2. «Արև, արև, եկ, եկ» 

3. «Եղնիկ» 

4. «Կաքավիկ» 

5. «Քելե, քելե» 

 

Երաժշտա-տեսական գիտելիքներ 

 

 Ուժգնություն, համապատասխան վարժությունների կատարում, 

 ռիթմիկ վարժությունների կատարում «բնական» և հարվածային 

նվագարաններով,  

 ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող նյութերի նվագակցում ռիթմիկ 

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

 «Թիթեռ» և «Քուն» վարժությունների կատարում, 

 ձայնավորներով վարժություն (տե՛ս՝ «Երաժշտության առարկայական ծրագրի 

մեթոդական մշակում», «Տարրական երաժշտա - տեսական գիտելիքների 

ուսուցման օրինակներ» բաժին): 

 Երաժշտական ժանրեր. օպերա 

 Երաժշտական խաղեր 

 

Ունկնդրում 

 

1. 4-րդ և 5-րդ դասարանների ծրագրային երգերը 

2. Յ. Շտրաւոս, Պարսկական քայլերգ 

3. Յ. Շտրաուս, Ռուսական քայլերգ 

 

4. Վ. Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, մաս 2-րդ 

5. Վ. Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, մաս 3-րդ 

6. Ա. Խաչատրյան, Տոկատ 

7. Ա. Խաչատրյան, Վալս 

8. Է. Գրիգ, Անիտրայի պարը 

9. Է. Գրիգ, Լեռնային թագավորի քարանձավում 

10. Յ. Բրամս, Վալս 

11. Ք. Վ. Գլյուկ, Մեղեդի 

12. Դ. Շոստակովիչ, Վալս 

13. Ս. Ռախմանինով, Վոկալիզ 

https://www.youtube.com/watch?v=9q9e7Gz42z8
https://www.youtube.com/watch?v=DFy7buyU0rQ
https://www.youtube.com/watch?v=B_cCreWLds0
https://www.youtube.com/watch?v=_aI2Jbprp2w
https://www.youtube.com/watch?v=JWk1lsWMX04
https://www.youtube.com/watch?v=fPp3Qh-GRqs
https://www.youtube.com/watch?v=7N15Zu268rE
https://www.youtube.com/watch?v=xrIYT-MrVaI
https://www.youtube.com/watch?v=TJcoaIeH3GI
https://www.youtube.com/watch?v=COf5TpKmqbY
https://www.youtube.com/watch?v=mmCnQDUSO4I
https://www.youtube.com/watch?v=B4QLI8hg3Lo


14. Յ. Շտրաուս, Հունգարական պոլկա 

15. Մ. Օգինսկի, Պոլոնեզ 

16. Պ. Ի. Չայկովսկի, Ձմեռ, Դեկտեմբեր 

17. Պ. Ի. Չայկովսկի, Աշուն, Հոկտեմբեր 

18. Պ. Ի. Չայկովսկի, Ձմեռ, Հունվար 

19. Ա. Վիվալդի, «Տարվա եղանակներ», «Աշուն», Սեպտեմբեր 

Ա. Վիվալդի, «Տարվա եղանակներ», «Աշուն», Հոկտեմբեր 

 

Պար 

 

 ավանդական պարին բնորոշ ձեռքերի, ոտքերի և մարմնի շարժումներ 

 վերվերի (վեց քայլ) 

 Բատոլա 

 Փափուռի 

 պարերգերի բեմականացում և կատարում 

  

Չորրորդ դասարան 

   

Երգեր 

 

1.«Թագվորի մեր, դուս արի» 

2.«Ջան գառնուկ» 

3.«Ավետիս» 

4.«Նա լուս էր, ինչ լուս ելավ» 

5.«Աղջկեք, պար բռնեցեք (2-րդ տարբերակ) 

6.«Զար, զընգը» 

7.«Խնկի ծառ» 

8.«Կաքավի երգ» 

9.«Երևան բաղ եմ արել» 

10.«Երի, երի» 

11.«Սար, սար» 

12.«Ճախրակ մանող» 

13.«Հոյ, Նազան» 

14.«Զուլո» 

15.«Յալալի» 

16.Վ. Ա. Մոցարտ, «Գարնան կարոտ» 

17. «Ամենասուրբ երրորդութեան»Վարդան Արևելցի, Ս. Սարգիս Զորավարի 

շարական 

18.Սուրբ Աստվածածնի տաղ «Խնկի ծառի նման ես» (ավանդական տարբերակ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8EjYoO_Pu5k
https://www.youtube.com/watch?v=tziH_rWlLcs
https://www.youtube.com/watch?v=RuGP2HsrwS8
https://www.youtube.com/watch?v=RAyj--zd5rs
https://www.youtube.com/watch?v=us2uSldrv1w
https://www.youtube.com/watch?v=e8a4_fsT-4Y
https://www.youtube.com/watch?v=CXb9_Z8VkKs


Ըստ նախագծերի նախատեսված ընդհանուր երգերը 

  

Կոմիտաս  նախագիծ.  

 

1. «Փայտե ձիուկ» 

2. «Արև, արև, եկ, եկ» 

3. «Եղնիկ» 

4. «Կաքավիկ» 

5. «Քելե, քելե» 

 

Հոգևոր շարականներ 

 

1. Առավոտ լուսոյ 

2. Սուրբ Աստված 

3. Ազգային օրհներգ 

4. Զարթի՛ք, փառք իմ 

5. «Ուսումնական ժամերգություն» նախագծով ընտրած հոգևոր շարականներ 

 

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 

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/


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 

 

 1/8, 1/4, 2/4 տևողության նոտաների, 1/4 դադարի նշանի ուսուցում և 

կատարում, 

 ինտոնացիա, 

 տակտ, 

 չափ, 

 ձայնաշար, 

 ազգային նվագարաններ (լարային, փողային, հարվածային)  

 երաժշտական ժանրեր՝ բալետ   

 ուսուցանված երգերի և ունկնդրվող նյութերի նվագակցում ռիթմիկ 

պատկերներով («բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններ) 

 

Ունկնդրում 

 

1. 5-րդ և 6-րդ դասարանների ծրագրային երգեր 

2. Կոմիտաս, Էս առուն 

3. Կոմիտաս, Հինգ էծ 

4. Կոմիտաս, Շողեր ջան 

5. Կոմիտաս, Զար, զընգը 

6. Պ. Ի. Չայկովսկի, «Մարդուկ-ջարդուկ» բալետ, Ծաղիկների վալս 

7. Պ. Ի. Չայկովսկի, «Մարդուկ-ջարդուկ» բալետ, Պա դե դե 

8. Պ. Ի. Չայկովսկի, «Մարդուկ-ջարդուկ» բալետ, Փերի Դրաժեի պարը 

9. Ա. Խաչատրյան, «Գայանե» բալետ, Սուսերով պար 

10. Ա. Խաչատրյան, «Գայանե» բալետ, Լեզգինկա 

11. Ա. Վիվալդի, «Տարվա եղանակներ», «Ձմեռ», Հունվար 

12. Ա. Վիվալդի, «Տարվա եղանակներ», «Ձմեռ», Հունվար 

13. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 2 

14. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 3 

15. Յ. Բրամս, Հունգարական պար թիվ 4 

16. Յ. Հայդն, Խաղաիլքով սիմֆոնիա 

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/
https://www.youtube.com/watch?v=aSnQnnpXqBU
https://www.youtube.com/watch?v=-qJfTyLKy6M
https://www.youtube.com/watch?v=wIkRYr0V57g
https://www.youtube.com/watch?v=xVwgXDBFatA
https://www.youtube.com/watch?v=VpSq69IiFaU
https://www.youtube.com/watch?v=YR5USHu6D6U
https://www.youtube.com/watch?v=Wz_f9B4pPtg
https://www.youtube.com/watch?v=r_Dcxb4Xpvo
https://www.youtube.com/watch?v=qwwX8sPRyM0
https://www.youtube.com/watch?v=JkP7slIc9aM
https://www.youtube.com/watch?v=Cp52PCIk_1k
https://www.youtube.com/watch?v=yEZVmKeNwyA
https://www.youtube.com/watch?v=CEOhfTceO0k
https://www.youtube.com/watch?v=LLJqYwmLzrw
https://www.youtube.com/watch?v=1miohLVZobE


17. Յ. Հայդն, Սերենադ 

18. Լ. վան Բեթհովեն, Էլիզեին 

19. Վ. Ա. Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, մաս 3-րդ 

20. Վ. Ա. Մոցարտ, Գիշերային փոքրիկ սերենադ, մաս 4-րդ 

 

Պար 

 

 Ութ քայլ դանդաղ գյոնդ 

 Վերվերի (ութ քայլ) 

 Վերվերի  փոփոխական շարժումներով 

 Պարերգերի  բեմականցում և կատարում 

 

Հեղինակային մանկավարժություն. 2020 – 2021 ուստարում 

ներկայացված նախագծեր, արդյունքներ 

 

Ուսումնական միջավայր 

 

 Երաժշտություն դասավանդելու համար շատ կարևոր է ունենալ 

համապատասխան կահավորմամբ, ՏՀՏ միջոցներով, մասնագիտական 

գրականությամբ (գրքեր, նոտաներ) հարուստ ուսումնական աշխատասենյակ 

(դասասենյակ): 

  

Երաժշտության դասընթացը կազմակերպվում է առարկայի 

առանձնահատկություններին համապատասխանող, պահանջները բավարարող 

ուսումնական միջավայրում` 

 

 ուսումնական աշխատասենյակ (դասասենյակ) 

 գրադարան 

 բացօթյա տարածք 

 

Ուսումնական ուսումնական աշխատասենյակը (դասասենյակ) 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=0qEJH1152Bo
https://www.youtube.com/watch?v=_mVW8tgGY_w
https://www.youtube.com/watch?v=oiWfIrLfx9o
https://www.youtube.com/watch?v=aeUIQFkBAng
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/07/19/%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2021/07/19/%d5%b0%d5%a5%d5%b2%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3/


ա. երգի ուսուցում 

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. Շրխկան, հարվածային, երաժշտական նվագարաններ. 

ա. նվագակցություն (ուսուցանված երգին,  ունկնդրվող նյութին, բառախաղին) 

բ.  տևողության կատարում 

գ.  նվագարանով աշխատելու ունակություն և հմտության ձեռք բերում 

6. մասնագիտական գրականություն 

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

նվագարանների, մասնագիտական գրականության համար: 

 

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 աշխատասենյակ (դասասենյակ՝ 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, 

 վերը նշվածի էլեկտրոնային տարբերակները 

 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 (նոտագրագիտություն)  

 ծեսերի, ծիսական գործողությունների իրականացում 

 նվագակցություն «բնական», հարվածային և շրխկան նվագարաններով 

 ռիթմիկ և երաժշտա-ռիթմիկ վարժություններ 

 

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  

 

Կրտսեր դպրոց 
 

 1 - 3-րդ դասարաններում  կիսամյակային և տարեկան ամփոփումները՝ 1-

ին, 3-րդ ուսումնական շրջաններ, երաժշտության դասավանդողը լրացնում 



է  սովորողի աճի բնութագիր, որտեղ արտացոլված են սանի երաժշտական 

հմտությունների, մասնակցության, աճի, զարգացման, 

մեդիահմտությունների  հետ կապված հարցեր՝ «կարողանում է», «չի 

կարողանում», «կարողանում է մասնակի», «մասնակցում է», «չի մասնակցում», 

«մասնակցում է մասնակի», «տիրապետում է», «չի տիրապետում», 

«տիրապետում է մասնակի» և այլն: 2-րդ, 4-րդ ուսումնական շրջանները 

ամփոփում է դասվարը, որը կատարում է ըստ էլեկտրոնային մատյաններում 

առկա երաժշտության դասավանդողի նշումների՝ ճամբարային փառատոների, 

ստուգատեսների մասնակցության և ակտիվության: 

 4, 5-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: 

 

4-12-րդ դասարաններում երաժշտության, պարի դասավանդողը առարկային 

վերաբերվող օրվա նշումները գրանցում է էլեկտրոնային գնահատման 

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

«չստուգված» նշմամբ: 

   

Ստուգման և կիսամյակային, տարեկան գնահատման սկզբունքները, կարգը 

 

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): 

 

1 – 5-րդ դասարանների երաժշտության ընտրությամբ գործունեության ծրագիրը և 

նախագծերը, որոնք հրապարակվում են դասավանդողի բլոգում, իրականացվում են 

դասարանում, մասնագետ դասավանդողի հետ:  

Երաժշտություն առարկայի, ինչպես նաև ընտրությամբ գործունեության 

գնահատումը իրականացվում է առանց գնահատանիշի՝ «ստուգված», «չստուգված» 

նշմամբ: Գնահատվում է սովորողի մասնակցությունը նախագծին, իր 

ընդունակության սահմաններում իրացրած նյութը: 

 

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: 

 

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. 

Նպատակ` երաժշտության ունկնդրման միջոցով երաժշտական ճաշակի ձևավորում 

 թանգարանների այցով 

Նպատակ` ճանաչողական 

 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 2021-2022 ուսումնական տարվա օրացույցի  

  

Ըստ կրթահամալիրի 2021 - 2022 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, 

 Հրանուշ Խառատյան՝ «Հայ ազգային տոները» 

 Էլեկտրոնային տարբերակով պատրաստած ուսումնական երաժշտական 

նյութեր, 

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

պրակներ, 

 Երաժշտական գրականություն, Սուսաննա Ամատունի,  



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

 ինչպես նաև համացանցի համապատասխան կայքեր 

 Մշակութային վերածնունդ կայք 

 այլ 
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