
Քոլեջ, առաջին կուրս, հիմնական 

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 (դասարանական 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 

 

Երգեր 

 

1. Նոր եմ նոր մածուն մերել 

2. Առնեմ, էրթամ 

3. Երևան բաղ եմ արել 

4. Հոռոմ, Հոռոմ 

5. Սարեն կուգաս 

6. Հե՜յ, գյուլ եմ 



7. Արևը կայնե կեսօր 

8. Հաբրբան 

9. Թագվոր, քո ձիուն 

10. Կաքավն եկավ 

11. Այն վերի գլխախնձոր 

12. Անձրև եկավ 

13. Երկինքն ամպել է 

14. Ալագյազ 

15. Խնկի ծառ 

16. Երի, երի ջան 

17. Իմ չինարի յարը 

18. Էս առուն 

19. Սև ա չոբանի շունը 

 

Հոգևոր շարականներ 

 

20. Տեր, ողորմեա 

21. Սուրբ ես, Տեր 

22. Սուրբ Աստված 

23. Ազգային օրհներգ 

24. «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 

 

25. Տեառնընդառաջի ծիսական երգ՝ «Տերնդեզ» 

26. Բարեկենդանի ծիսական երգ՝ «Գնացեք, տեսեք» 

27. Ծաղկազարդի ծիսական երգ՝ «Կարկաչա» 



28. Սուրբ Հարութեան ծիսական պարերգ՝ «Յալալի» 

Համբարձման ծիսական երգեր՝ 

29. «Վիճակի երգ» 

30. «Հե՜յ, գյուլ եմ» 

31. «Վիճակի երգ» (Շիրակի մարզի տարբերակ) 

Վարդավառի ծիսական երգեր՝ 

32. Սոնա յար 

33. Լուսամուտին կարմիր խնձոր շարել եմ 

34. Հա՜յ, Վարդավառ 

35. 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, որոնք կարող են ավելանալ հետազոտական աշխատանքի արդյունքում և 

ներառվել ծեսին կատարվող երգացանկի մեջ: 

 

Երաժշտա - տեսական գիտելիքներ 

 

 Կոմիտաս 

Խմբերգեր 

«Անձրև եկավ» 

«Անձրև եկավ» - մանկական երգչախմբի կատարմամբ 

«Զա՛ր, զընգը» 

«Հինգ էծ ունեմ» 

«Շողեր ջան» 

Մեներգեր, դաշնամուրային ստեղծագործություններ  

 

 Հայ ժամանակակից երաժիշտներ 

Արամ Խաչատրյան 

Էդվարդ Միրզոյան  

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/
https://www.youtube.com/watch?v=IZrTfcKybC0
https://www.youtube.com/watch?v=dt33rLGF4P4
https://www.youtube.com/watch?v=xVwgXDBFatA
https://www.youtube.com/watch?v=BSXuAGhMisg
https://www.youtube.com/watch?v=wIkRYr0V57g


 Արևմտաևրոպական դասական երաժիշտներ 

Յոհաննես Բրամս 

Ֆերենց Լիստ 

 Երաժշտական ժանրեր. ռապսոդիա, սիմֆոնիա, կոնցերտ,  

 Ժամանակակից երաժշտական ոճեր և ուղություններ: 

 

Ունկնդրում 

 

 Արամ Խաչատրյան,  

- «Սպարտակ» և «Գայանե» բալետները 

- Ջութակի կոնցերտ 

- Թիվ 2 սիմֆոնիան 

 Էդվարդ Միրզոյան, Սիմֆոնիա լարայինների և լիտավրների համար 

 Յոհաննես Բրամս,  

- Հունգարական պարեր 

- Սիմֆոնիաներ 

- Կոնցերտներ 

 Ֆերենց Լիստ,  

- Ռապսոդիաներ 

- Դաշնամուրային մանրանվագներ         

                         

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 

կազմված են բնական շարժումներից, 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 , Կոմիտասի ութ պարերից մեկը , 

Վանա ձկնորս (Ձկնորսների պարը) , Քերծի , Իշխանաց պար , Իշխանաց պար 

(Ստամբուլում) , Իշխանաց պար , Մայրոքե ,  Համշենական պար՝ Ձապիկ բառ , 

Համշենական պար՝ Թակ Թանձարա , Համշենի պար ,  Խոշ բիլազիգ , Շավալի : 

 

 Յարխուշտա, 

 Մայրոքե, 

 Էջմիածին 

 Սղերդի քոչարի 

 Կարնո քոչարի 

 Երեք ոտք 

 Իշխանաց պար 

 12 ոտք 

 այլ պարեր 

 

2020 – 2021 ուստարվա նախագծեր, արդյունքներ 

 

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, 

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
https://www.youtube.com/watch?v=3tci577cSWQ&list=PLAh-1kDtjDE2ellTzwkcFnaG84HV_Kjzi&index=29
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=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
https://www.youtube.com/watch?v=5_xHC_FX8tY
https://www.youtube.com/watch?v=ME9ihsLnjIc
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/


 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.  ձայնագրում 

դ.  ձայնա-տեսասկավառակի ձայնագրում 

ե. ուսումնական նյութերի, ֆիլմերի ստեղծում 

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

հնչողություն 

3. պրոյեկտոր 

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 

  

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 (էլեկտրոնային ռեսուրս, դասագիրք, ձեռնարկ 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  

 

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», 

Ուրբաթ-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: 

 

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: 

 

 

 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), 

 առցանց առաջադրանքների կատարում (տեղադրում է բլոգում և հղումն 

ուղարկում դասավանդողին) 

 

4-12-րդ դասարաններում երաժշտության, պարի դասավանդողը առարկային 

վերաբերվող օրվա նշումները գրանցում է էլեկտրոնային գնահատման 

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

«չստուգված» նշմամբ: 

 

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 

 

 Մարինե Մկրտչյանի բլոգ, «Երաժշտական գրականություն» բաժին 

 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 

 Մշակութային վերածնունդ կայք 

 

Հեռավար ուսուցումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 
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