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I-ձեռնարկի/մատենաշարի հայեցակարգը

Այսօրվա դրությամբ հանրակրթական դպրոցում երաժշտության դասը երեխաների 
բարոյական, մտավոր և մշակութային զարգացման գործում ակներև դեր է ստանձնել: 
Երաժշտության դասերին շարունակական շղթայի տեսք է տրվել: Այդ շղթայի բաղկացուցիչ 
օղակներն են՝ երաժշտություն-ուսուցիչ-երեխաներ: Ստեղծագործական գործընթացի 
անընդհատությունը սահմանում է տրամաբանորեն կազմված, նպատակաուղղված և 
պլանաչափ դասը: Այսպիսով, դասն արդյունավետ անցկացնելու համար երաժշտության 
ուսուցիչներին առաջարկում ենք ոչ թե  ցուցումներ (դիրեկտիվներ), այլ գիտականորեն 
կազմակերպված նոր տեխնոլոգիաներով հարստացած մեթոդային հանձնարարականներ՝ 
որոշակի օրինակներով: 

Կարծում ենք, հինգերորդ ուսումնական տարվա երաժշտության դասագրքի 
բովանդակությունը համապատասխանում է ստանդարտորեն ձևավորված ընդհանուր 
և աստիճանային նպատակներին, ժամանակակից հայեցակարգերին, աշակերտներին 
հայտնի աշխարհին:  Իսկ այդ բովանդակության բազմապիսի  մեթոդներով իրականացումը 
համարել ենք ուսուցչի ուղեցույցի արդյունավետ միջոցներից մեկը:

Դասավանդման այս աստիճանում մեր նպատակն է, երաժշտության դասերին ձևավորել  
և զարգացնել դեռահասի երկխոսության, դատողության, երաժշտություն ունկնդրելու և 
վերլուծելու, երգելու, տեմբրն  ընկալելու, ռիթմը զգալու և այլ  հմտություններ: Նախատեսում 
ենք աշակերտների տարիքն ու համապատասխան մտավոր կարողությունները, 
արտադասարանային ազդեցությունները, միջառարկայական  կապերը: 
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II – Ներածություն

Շարունակելով  I-IV ուսումնական տարիներին ընտրած ճանապարհը, հաջորդ աստիճանում 
ուսումնական գործընթացը խաղի միջոցով  վարելը նույնպես արդյունավետ միջոցներից մեկն 
ենք համարում:

 Կարծում ենք, այս աստիճանում աշակերտներին պետք է ծանոթացնենք՝ 
•	 Տարբեր երաժշտական, ինչպես նաև ոչ երաժշտական տերմիններ (խրոմատիզմ, կայուն 

և ոչ կայուն աստիճաններ, դիսոնանս, մինորային և մաժորային լադ, ալտերացիայի նշաններ, 
խոսուն ժեստ, լուպ, էֆեկտ, պատեռն, գլիսանդո, պորտամենտո, ստակատտո, վիբրատո, 
սյուժետային և պայմանական երաժշտություն և այլն): Այստեղ կարևոր է, որ դեռահասի մոտ 
աստիճանաբար ձևավորվի այս կամ այն հասկացության ընկալումը:

•	 Ժողովրդական, մասնագիտական, դասական և ժամանակակից երաժշտության բարձր 
գեղարվեստական  արժեք    ունեցող նմուշներն ունկնդրելու միջոցով հարստացնենք փոքրիկների 
երաժշտական տպավորությունները: Երաժշտությունն ունկնդրելու ընթացքում շեշտը պետք 
է դրվի երաժշտության հանդեպ այսպես կոչված «հուզական արձագանքի» զարգացման, 
երաժշտական արվեստի հանդեպ կայուն հետաքրքրություն առաջացնելու վրա: Իսկ դա 
միանշանակ պայմանավորում է ուսումնական գործընթացում աշակերտների գործնական 
ներգրավումը, հավաքական երաժշտության պարապմունքները՝ երգ, ռիթմիկ վարժություններ, 
ճկուն ինտոնացիոն լսողություն, պարզագույն  իմպրովիզացիաներ, համակարգչային խաղի 
համար թրեքեր ստեղծել և այլն: 

•	 Մեր կողմից առաջարկած սցենարներում նյութն աշակերտներին պատրաստվում 
ենք մատուցել ինտեգրված կերպով՝ ներգրավելով մոտորիկա (շարժունակություն), զրույց, 
հեքիաթներ, առասպելներ,  պատկերազարդումներ, պատմվածքներ, իրավիճակային 
խնդիրներ:Այս ամենը մատուցված է երաժշտության դասին տպավորություններն ամրապնդելու, 
ինչպես նաև երեխայի մոտ առույգ, արտահայտիչ խոսքի հմտությունը  զարգացնելու համար: 

•	 Հարցերի և առաջադրանքների համակարգը աշակերտների ուշադրությունը սևեռելու է 
ունկնդրած երաժշտական եղանակների, հնչերանգների, մեղեդու, երաժշտական հատվածների 
վերլուծության՝ երաժշտական լեզվի տարրերը  որոշելու վրա: 

•	 Պետք չէ մոռանալ նաև այն, որ դեռահասի ընկալման առանձնահատկությունները 
պահանջում են ունկնդրած երաժշտական երկի մշտական հիշեցում, այդ իսկ պատճառով 
երաժշտական պարապմունքների համար կիրառում ենք այնպիսի խաղեր, ինչպիսիք են՝ 
«երգի համահնչողություն», «ճկուն էտյուդներ»: Նույն տեսակետով հինգերորդ ուսումնական 
տարում նույնպես բազմիցս կկիրառենք  նախորդ աստիճանում մշակված երաժշտական 
պատկերազարդումները:

•	 Մենք համամիտ ենք համաշխարհային մանկավարժության մեջ արմատացած կարծիքին 
այն մասին, որ երեխան առաջին երաժշտական տպավորությունները պետք է ձեռք բերի մայրենի 
երաժշտական լեզվով, այդ իսկ պատճառով հինգերորդ ուսումնական տարում ևս, կարևոր տեղ 
ենք հատկացնում ազգային երաժշտական բանահյուսության նմուշների (երգերի) ունկնդրմանը/
ուսումնասիրմանը: 

•	 Ձեռնարկում կրկին  դիմում ենք միջառարկայական կապերին: Մեր կողմից առաջարկած 
դասային սցենարների բովանդակությունը աշակերտներին կընձեռի նաև երաժշտական 
արվեստի տարբեր ճյուղերի միջև  փոխադարձ կապը  գիտակցելու հնարավորություն: 
Նախատեսել ենք նաև արտադասարանային  ազդեցությունները: 

Կարծում ենք, աշակերտները ուսուցչի հետ միասին քայլ առ քայլ խորամուխ կլինեն 
երաժշտական արվեստի խորհրդավորության մեջ: Որքան շատ տեղեկություններ «հայթայթեն» 
անհատականորեն, սեփական, թեկուզև ոչ այնքան մեծ կյանքի և երաժշտական փորձից ելնելով, 
այնքան ավելի ակնհայտ  կլինեն երաժշտության դասերին ստացած տպավորությունները:  
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III - Համալրում (թվարկացանկ), ձեռնարկի համառոտ նկարագիրն ու գործնական 
կիրառումը (նավիգացիա)

Ձեռնարկը ներառում է հետևյալ  բաղադրիչները՝ 
•	 Աշակերտի դասագիրք
•	 Ուսուցչի գիրք
•	 Էլեկտրոնային տեսանյութ 

1. Աշակերտի դասագիրք: Երաժշտության դասավանդման այս աստիճանում մեր 
նպատակն է՝ 

•	 Ընդգրկել աշակերտին ստեղծագործական գործունեության մեջ և զարգացնել դրա 
համար անհրաժեշտ հմտությունները:

•	 Դեռահասի մոտ մշակել սեր և հետաքրքրություն որակյալ երաժշտության հանդեպ:
•	 Հարստացնել աշակերտի  երաժշտական տպավորությունները՝ ծանոթացնելով 

տարբեր երաժշտական ստեղծագործություններ, սրա հետ մեկտեղ նախատեսել նաև նրա 
պահանջները:

•	 Օգնել  ձևավորել երաժշտական ճաշակ, ինչն իր հերթին կձևավորի արվեստասեր  
ունկնդրող:  

Գտնում ենք, որ դասագիրքը այն միջոցներից մեկն է, որը կօգնի դեռահասին մտածելու  
և հիմնախնդիրները լուծելու հարցում, կընդլայնի նրա երաժշտական տպավորություները, 
ինտելեկտը: Ինչպես նաև կձևավորի և կզարգացնի տարբեր անհրաժեշտ հմտություններ: 

Ձեռնարկի բովանդակությունը հիմնվում է՝
•	 Ժամանակակից հայեցակարգերի վրա:
•	 Աշակերտներին ծանոթ  աշխարհի վրա: 
Դասագիրքը կօգնի երեխային, նրա ընկալման ունակությունների համապատասխան, 

երաժշտության հանդեպ հետաքրքրություն առաջացնելու մեջ, կհամակարգի աշակերտի 
կարողությունները, կստեղծի պատկերացում կյանքի  տարբեր երևույթների և մարդու 
ներքին աշխարհի մասին, ինչը յուրահատուկ կերպով արտացոլվում է   երաժշտական 
գեղարվեստական կերպարներում: 

 Դասագրքի յուրաքանչյուր թեմա ունի իր վերնագիրը: Փոքրածավալ, հեշտ ընկալելի 
տեքստերը, գունավոր պատկերազարդումները, կարծում ենք, կօգնեն աշակերտին ըմբռնել 
դասի բովանդակությունը: 

 Հարկ է նշել, որ դասագրքում նյութը ներկայացնելը  հեշտացնում է ըմբռնել այն. 
Նախատեսում ենք խորհուրդ տրվող կառուցվածքը՝ մոտիվացիա (շարժառիթ), հարցադրում, 
հարցի իմաստավորում: 

Դասագրքի յուրաքանչյուր նոր գլուխ սկսվում է հետևյալ խորագրով՝ «Այս գլխում դու 
կսովորես», որտեղ փորձում ենք ցայտուն դարձնել հարուցող (ուղղորդիչ), ճանաչողական 
և գործուն  բովանդակության նպատակները: Առանց այս նպատակներն իրականացնելու  
անհնար է հասնել գլխավոր նպատակին, «մեծ գաղափարին», այսինքն՝ չկա նպատակ, որին 
հնարավոր է հասնել միանգամից: Հարկավոր է կիրառել միջանկյալ փուլեր, և յուրաքանչյուր 
հաջորդողը պետք է նպաստի նախորդի իրացմանը:   

Կարծում ենք, ուսուցիչը նույնպես առավելագույնս  կարող է կիրառել աշակերտների 
համար հատկացված դասագիրքը, քանի որ դրանում ակնհայտորեն արտացոլված են այն 
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նպատակները, որոնց ծառայում է կոնկրետ թեման: Գտնում ենք նաև, որ ուսուցիչը չպետք 
է առաջադրի հարցեր կոնկրետ մեկ դասից  ելնելով, քանզի  ցանկալի է, որ անցած նյութից 
աշակերտներն իրենք «հայտնաբերեն փաստեր» նախնական գիտելիքների և փորձի հիման 
վրա: 

Մեր կողմից առաջարկած  վարժությունները, առաջադրանքները՝ գտիր տեղեկություններ, 
ունկնդրիր երաժշտությունն ու փոխանցիր տպավորություններդ, ունկնդրիր և 
տարբերակիր.... եթե կոմպոզիտոր լինեիր... կատարիր երգ, ընթերցիր/արտագրիր նոտային 
նշաններ, ժապավենը ձևավորիր երաժշտությամբ, ստեղծագործիր/ավարտիր մեղեդին, 
ծրագրիր  մրցույթ, ունկնդրիր և բարձրացնելով ձեռքդ մատնանշիր... բեմականացրու 
երկխոսություն, կատարիր դյուրին ռիթմիկ վարժություն և դյուրին պարային շարժումներ, 
բեմականացրու սկետչ և այլն, ծառայում են ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ երաժշտական 
հմտություների ձեռքբերմանն ու զարգացմանը:  

 Այն ակտիվություններն, ինչպիսիք են երգը, երաժշտական և թատերական 
իմպրովիզացիան, համակարգչային ծրագրի միջոցով թրեքերի ստեղծումը ծառայում են  
դեռահասների մոտ  գործնական և ստեղծագործական հմտությունների բացահայտմանը: 

2.		Մեկնաբանություններ կապված դասագրքի կառուցվածքային տարրերի հետ
Երաժշտության ուսուցիչների համար հատկացված սույն օժանդակ հանձնարարական 

գրքի վրա աշխատելիս  հիմնվում էինք նոր ուսումնական պլանի վրա և բովանդակությունը 
նույնպես ձևավորել ենք համապատասխան այդ ծրագրի: 

ԳԼՈւԽ I – ԻՐԱԿԱՆՆ ՈՒ ԵՐԵՎԱԿԱՅԱԿԱՆԸ ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Թեմա.  Հեքիաթային աշխարհը երաժշտության մեջ 

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել:  Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է ծառայում:  

•	 Սեփական մտքի  կամ զգացումների, 
երաժշտության ունկնդրման արդյունքում 
առաջացած  հույզերի արձանագրում...
•	 Ինչպե՞ս է նկարագրում կոմպոզիտորը 
հեքիաթային աշխարհը, ինչպես են ստեղծվում 
հեքիաթային կերպարները երաժշտության մեջ:
•	 Հետաքրքիր է, ինչի՞ց է «պատրաստվում» 
երաժշտությունը: Կարծես, մի հայացքից, ամեն 
ինչ մեկ ամբողջության մեջ ենք ընկալում, 
սակայն պարզվում է, որ այդ ամբողջությունը 
ստեղծվում է փոքր մասերից: Այդ մասերն 
են՝ ռիթմը, մեղեդին, ներդաշնակությունը, 
ռեգիստրը, տեմբրը, լադը, դինամիկան:  

•	 Երգելու, երաժշտություն ունկնդրելու և 
վերլուծելու, երևակայության, դիտարկելու, 
ուշադրությամբ ունկնդրելու, երկխոսության 
հմտություններ:
•	 Տարբեր երաժշտական տերմիններով  
բառապաշարի հարստացում:  
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ԳԼՈւԽ  II –ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ՄԵՐ ԿԵՆՑԱՂԸ 
   Թեմա. Երաժշտությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել: Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

 Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է 
ծառայում:

•	 XXI  դարը տեխնոլոգիաների զարգացման 
դարաշրջան է: Այս դարի դեռահասները չեն 
կարող պատկերացնել աշխարհն առանց 
բջջային հեռախոսի, համացանցի, «չաթերի» և 
վիդեոխաղերի: Ուստի, երաժշտության դասերին  
միասին կպարզեն, թե ի՞նչ նշանակություն է տրվում 
երաժշտական նվագակցությանը համակարգչային 
խաղերում, ինչպես կազմեն «թրեքեր» որևիցե 
համակարգչային խաղի համար...

•	 Երգելու, երաժշտություն ունկնդրելու և 
վերլուծելու, երևակայության, դիտարկելու, 
ուշադրությամբ ունկնդրելու, երկխոսության 
հմտություններ:
•	 Տարբեր երաժշտական տերմիններով  
բառապաշարի հարստացում:   
•	Համակարգչային ծրագրով կոմպոզիցիայի 
ստեղծում: 

ԳԼՈւԽ III   ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԿԻՆՈՆ 
Թեմա. Երաժշտության դերը համր կինոյում

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել:  Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է ծառայում:

•	 Երաժշտությունը կարևոր դեր է կատարում 
կինոնկարներում, քանզի մթնոլորտ ստեղծելու 
լավագուն միջոցն է: Երաժշտությունը 
բնութագրում է այս կամ այն տեսարանը և ցույց 
է տալիս որքանով ուրախ, տխուր, ծիծաղաշարժ  
կամ զարհուրելի  է դրվագը...  
Այս գլխում՝  
Աշակերտները դիմախաղի, ժեստերի և 
շարժումների միջոցով   համրորեն  պետք է 
բեմականացնեն տարբեր սյուժեներ,
բովանդակալի դարձնեն անձայն կադրերը,
Պատկերներ ստեղծեն «Ստվերների թատրոնի» 
համար և ինքնարար էկրանի վրա բեմադրեն 
ներկայացում ... 

•	 Դիմախաղի, ժեստերի, ձայնի, շարժման/
պարի տարրերի միջոցով տրամադրության  
արտահայտում:
•	Երևակայության, դիտարկելու, ուշադրությամբ 
ունկնդրելու, երկխոսության հմտություններ:
•	Երգեցողության հմտություններ:
•	Ռիթմի զգացում:
•	Տրամաբանական մտածողություն: 
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ԳԼՈւԽ IV – ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԹԱՏՐՈՆԸ 
Թեմաներ. Երաժշտությունը մնջախաղի թատրոնում 

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել: Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է 
ծառայում:

Որոշում են ընդհանուրն ու տարբերությունը համր 
կինոյի և մնջախաղի թատրոնի միջև:

Դիմախաղի, ժեստերի և շարժումների միջոցով 
բեմականացնում են սյուժեներ:

Երաժշտությամբ ձևավորում են  իրենց կողմից 
բեմականացված ներկայացումը, բեմականացնում 
են  թատերական էտյուդներ:   

•	 Երգելու, երաժշտություն ունկնդրելու և 
վերլուծելու, երևակայության, դիտարկելու, 
ուշադրությամբ ունկնդրելու, երկխոսության 
հմտություններ:

•	 Տարբեր երաժշտական տերմիններով  
բառապաշարի հարստացում:   

Թեմա.Երաժշտությունը դրամատիկական թատրոնում

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել: Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է 
ծառայում:

Ինչպե՞ս է երևում ներկայացման երաժշտության 
մեջ ռեժիսորի մտահղացումը՝ սյուժետային և 
պայմանական երաժշտությունը,
ինչպե՞ս է ստեղծվում գեղարվեստական կերպարը 
երաժշտության միջոցով: 
Այս գլխում՝ 
•	 Աշակերտները կհիշեն/կծանոթանան իրենց 
սիրելի կերպարների,  նրանց երաժշտական 
դիմանկարների հետ:
•	Կերգեն, կշարժվեն:    

•	 Երգելու, երաժշտություն ունկնդրելու և 
վերլուծելու, երևակայության, դիտարկելու, 
ուշադրությամբ ունկնդրելու, երկխոսության 
հմտություններ:
•	 Տարբեր երաժշտական տերմիններով  
բառապաշարի հարստացում:   
•	 Թատերական էտյուդների/սկետչերի 
կազմակերպում: 

ԳԼՈւԽ V – ԱԶԳԱԳՐՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆԸ  
Թեմա. Տարբեր երկրների երաժշտական գործիքները

Ի՞նչ ենք ցանկանում սովորել: Ինչի՞ մասին է 
թեման:  

Ո՞ր հմտությունների զարգացմանն է ծառայում:

Ծանոթանում են  տարբեր ժողովրդական 
երաժշտական գործիքներին, դրանց վրա 
նվագելու կարգին:

Ծանոթանում են վրացի կոմպոզիտորների 
պիեսներին, որտեղ փոխանցված է այս կամ 
այն ժողովրդական երաժշտական գործիքի 
իմիտացիան (նմանակումը): 
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IV
Առարկայի դասավանդման նպատակը և նվաճելի արդյունքները

 դասարանի և տարիքային լսարանի համար

Երաժշտության դասավանդման նպատակն է.
•	 Ձևավորել աշակերտին, որպես կրթված, քաղաքավարի մարդ, երաժշտության ոլորտում 

նրան համապատասխան գետելիքներ տալու ճանապարհով:
•	 Աշակերտի գեղարվեստա-երաժշտական դաստիարակությունը ժողովրդական և 

դասական երաժշտության նմուշներին ծանոթացնելու ճանապարհով:
•	 Ներգրավել նրան ստեղծագործական գործունեության մեջ և զարգացնել դրա համար 

անհրաժեշտ հմտություններ:
•	 Ձևավորել  երաժշտություն լսելու սովորությունը:
•	 Մշակել երաժշտական ստեղծագործության հանդեպ սեփական վերաբերմունքի և 

երաժշտական արվեստի ու նրա հետ կապված արվեստի այլ ճյուղերի (կինո, թատրոն) մասին 
դատողություններ անելու ունակություն:

•	 Զարգացնել երևակայական-զուգորդական մտածողությունը:
•	 Զարգացնել երաժշտական լսողությունն ու  հիշողությունը, ռիթմի զգացումը: 

Հոդված 79. Երաժշտության չափորոշիչ

Երաժշտությունը տարրական աստիճանում
Ներածություն

Տարրական աստիճանում առանձնապես մեծ է երաժշտության, որպես  առարկայի 
կարևորությունը, երբ դեռևս ամբողջովին չեն դրսևորվել երեխայի բնածին,  բնական 
կարողությունները, բնազդները և անհրաժեշտ է բացահայտել, առաջնորդել դրանք: Այդ 
տարիքում երեխան դժվարանում է ընկալել երաժշտության աբստրակտ տեսակները, և 
կողմնորոշվելու նպատակով երաժշտության ընկալման համար նրան անհրաժեշտ են 
ծանոթ տեսանելի համանմանություններ: Դա հնարավոր է իրագործել աշակերտին հայտնի 
ակտիվություններով՝ երգով, պարով, իմպրովիզացիայով, խաղով և այլն, որի նպատակն է 
երաժշտության մեջ բացահայտել միջավայրում առկա տեսանելի ձևերը: Իսկ դա, իր հերթին,  
նախատեսում է կիրառել աշակերտների ստեղծագործական կարողությունները, ընդգրկել 
նրանց համատեղ ստեղծագործական գործընթացներում:

Ուղղությունների նկարագրում
Երաժշտության դասավանդումն ունի երկու ուղղություն.
1. Ստեղծագործականություն և պրակտիկա:
2. Երաժշտության ընկալում համատեքստում և մեկնաբանություն: 
Դասավանդումը  երկու ուղղությունների  շրջանակներում ընթանում է զուգահեռաբար և  

սերտորեն փոխկապակցված:

1. Ստեղծագործականություն և պրակտիկա 

Այս ուղղության անմիջական նպատակն է զարգացնել աշակերտի  ստեղծագործական 
կարողությունները:  Աշակերտը սկսում է տիրապետել արտաքին աշխարհում գոյություն 
ունեցող երևույթներին, պատկերների երաժշտական արտահայտության տարբեր ձևերին 
և    արտահայտչական միջոցներին, զարգանում են նրա գործնական հմտությունները, 
ինչը նպաստում է ինքնաբացահայտմանը, արտահայտմանն ու զարգացմանը՝  երգում է, 
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նվագում է, փորձում է ստեղծել երաժշտություն՝ պարզ ռիթմամեղեդային  կոմպոզիցիաներ: 
Գեղարվեստական պատկեր, տրամադրություն, հույզեր փոխանցելիս աշակերտը կիրառում 
և տիրապետում է նաև արվեստի մյուս ճյուղերի արտահայտչական միջոցները՝ պարում է, 
բեմականացնում թատերական էտյուդներ և տեսարաններ, նկարում է, ստեղծագործում:  

Այս ուղղության շրջանակներում զարգանում են աշակերտների երաժշտական լսողությունը 
և հիշողությունը, ռիթմի ընկալումը, ինչին նպաստում են ռիթմա-ինտոնացիոն վարժությունները:  
Չորրորդ դասարանից սրան ավելանում են նաև իմպրովիզացիոն տարրերը, ինչով ավելի 
է ծանրաբեռնվում ստեղծագործական սկիզբը: Աշակերտը գործնականապես սկսում է 
տիրապետել և կիրառել երաժշտական լեզվի սովորած տարրերը՝ տարբերում և տարբեր 
միջոցներով արտահայտում հնչյունը, չափը, տեմպը, ռեգիստրը, դինամիկ նյուանսները, կրկնում 
և ավարտում է համադասարանցիների կամ ուսուցչի կողմից մեկնարկած մեղեդին և այլն: 
Աշակերտը սովորում է երգել, ինչպես նաև սովորում է երաժշտական այբուբենը՝  ճանաչում է, 
գրառում և կիրառում սովորած նշանները:  

Ստեղծագործական ակտիվությունների ընթացքում (երգ, նվագ, պար, շնորհանդես, 
բեմականացում)  աշակերտը ներկայանում է լսարանի առջև, նրա մոտ ձևավորվում է 
ներկայանալու, լսարանի հետ շփվելու ունակություն-հմտությունը և  վարժվում է սեփական 
հույզերը, վարքը կառավարելու գործում: Այս ակտիվությունները կարող են լինել ինչպես 
անհատական,այնպես էլ խմբային, երբ սեփական  կամ խմբային ելույթի համար աշակերտն 
անձամբ կամ խմբովի է ստանձնում պատասխանատվություն: Խմբային ակտիվություններին 
մասնակցելու ժամանակ աշակերտը ներգրավված է ստեղծագործական համագործակցությանը, 
որի ընթացքում սեփական հույզերը, տեսակետը, մեկնաբանությունը պետք է համաձայնեցնել 
ընդհանուր տեսակետի հետ: Զարգանում է աշակերտի պատասխանատվության զգացումը 
թիմակիցների նկատմամբ, ձևավորվում է որպես կոլեկտիվի անդամ և չի խախտում թիմի (երգ, 
պար,   տեսարանի բեմականացում) ամբողջականությունը:  

Նույն    ուղղության շրջանակներում  ցանկալի է, որպեսզի աշակերտը կիրառի տեղեկատվական 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաները (ՏՀՏ-ն)՝ իրականացնի ձայնագրություններ, աուդիո և 
վիդեո տեղեկատվություններով կիսվելու համար կիրառի տեղեկատվությունը պահպանող 
սարք, հնչեցնի ձայնը և երաժշտական գործիքը էլեկտրոնային միջավայրում, ընտրի 
արտահայտչամիջոցներ և ֆոն մեղեդու համար, կիրառի ձայնագրած ձայնը իմպրովիզացիայի 
ընթացքում:   

2. Երաժշտության ընկալումը համատեքստում և մեկնաբանություն 
Երաժշտությունը, որ ճանաչված է որպես հաղորդակցական լեզու, բազմապիսի ու բազմակի 

մեկնաբանությունների հնարավորություն է ընձեռում: Աշակերտները  երաժշտության մասին 
ստացած տեղեկատվությունը կապակցում են շրջակա միջավայրի, առօրյա իրադարձությունների, 
սեփական փորձի և այլ առարկայական դիսցիպլինների հետ: Աշակերտներն ընկալում են 
երաժշտությունը, որպես աշխարհի մի մաս, հետազոտում և դիտարկում են ձայնի առաջացման 
աղբյուրները, ընտելանում են հնչեղ աշխարհի, երաժշտության հետ հաղորդակցմանը՝ 
երաժշտություն լսել, գնահատել երաժշտությունն ու պերֆորմանսը, հստակորեն արտահայտել 
միտքը, վեճի, քննարկման ժամանակ հիմնավորել սեփական հայեցակետը համապատասխան 
տերմիններ  կիրառելով, պատշաճ գրագետ լեզվով ու պահպանելով վարքի նորմերը:  

Բանավեճերի և քննարկումների ժամանակ աշակերտը գիտակցում է, որ երաժշտությունը 
բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների մշակույթի ու կենցաղի անբաժան մասն է:   Ծանոթանում 
և զուգահեռներ է անցկացնում  ազգային և աշխարհի ժողովուրդների երաժշտական 
ավանդույթների միջև: Վրացական ժողովրդական նվագարանները կապում է այլ ազգությունների 
ժողովրդական նվագարանների հետ: Աշակերտը տարբերում է վրացական և համաշխարհային 
ժողովրդական, դասական և ժամանակակից երաժշտական ստեղծագործությունները: 
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V-VI դասարանների չափորոշիչ 
ա)  VI դասարանի վերջում նվաճվելիք արդյունքները
Ցուցանիշների  բացատրություն 
Տարրական աստիճանում չափորոշիչում գրված  յուրաքանչյուր արդյունքին նախորդում է 

ցուցանիշ, որը մատնանշում է առարկան, ուսուցման փուլն ու չափորոշիչի արդյունքի համարը, 
օրինակ՝ Երաժշտ. Տարր. (II ).1.

«Երաժշտ.» - մատնանշում է երաժշտություն առարկան:
«Տարր.» - մատնանշում է տարրական աստիճանը:
«( II)» – մատնանշում է, որ չափորոշիչը ընդգրկում է V-VI  դասարանները:
«1» – մատնանշում է չափորոշիչի արդյունքի համարը:

Երաժշտության չափորոշիչ  (V-VI  դասարաններ )

Արդյունքների 
ցուցանիշ 

1. Ուղղություն. Ստեղծագործություն և պրակտիկա  

Չափորոշիչի արդյունքներ 

Աշակերտը պետք է կարողանա՝  
Երաժշտ. Տարր. 
(II).1.

Ստեղծել իմիջային երաժշտական կոմպոզիցիա (գովազդ, երաժշտական լոգոտիպ 
(պատկերանիշ)): 

Երաժշտ. Տարր. 
(II).2.

Հնչյունի, ձայնի, աղմուկի, երգի և պարզ երաժշտա-արտահայտչական միջոցների 
միջոցով արտացոլել իրական  և երևակայական աշխարհը:

Երաժշտ. Տարր. 
(II).3.

Ձայնային հաղորդագրություն գրառելիս կիրառել ավանդական նոտային կամ ոչ 
ավանդական խորհրդանիշների համակարգերը: 

2. Ուղղություն. Երաժշտության ընկալումը համատեքստում և մեկնաբանություն 

Աշակերտը պետք է կարողանա՝  

Երաժշտ. Տարր. 
(II).4.

Զգալ ձայնային հաղորդագրության էմոցիոնալ-բովանդակային լարվածությունը  և  
գտնել իրատեսական ու երևակայական աշխարհի հետ միավորող կապերը:  

Երաժշտ. Տարր. 
(II).5.

Բացահայտել դրամայի և երաժշտական տարրերի փոխկապակցությունը:

Երաժշտ. Տարր. 
(II).6.

Ճանաչել ավանդական կամ ոչ ավանդական խորհրդանիշների համակարգերով 
գրառված   ձայնային հաղորդագրությունները:  

Երաժշտ. Տարր. 
(II).7.

Տարբերել Վրաստանի տարբեր շրջանների ժողովրդական ստեղծագործություններին 
բնորոշ երաժշտական լեզվի տարրերը:  

բ) Բովանդակություն 
Հասկացություններ և տերմիններ 
1. Երաժշտական լեզվի հիմնական տարրեր՝ 
Ռիթմ. Տարբեր ռիթմիկ ֆիգուրացիաներ: 
Մեղեդի. Ինտոնացիա, եղանակ:
Ներդաշնակություն. Դիսոնանս, կոնսոնանս:
Լադ՝  կայուն և անկայուն աստիճաններ, մաժոր, մինոր, խրոմատիզմ, ալտերացիայի նշաններ,  
2. Երաժշտական լեզվի ոչ հիմնական տարրերը՝  տեմպ, ռեգիստր, հնչերանգ, հյուսվածք:  
3. Չափ՝ երկչափ, եռաչափ, քառաչափ:
4. Բնական և արհեստականորեն ստեղծված ձայներ: 
5. Հնչյունի հատկություններ՝  բարձրություն, ուժգնություն, տևողություն:  
6. Կոմպոզիցիոն միջոցներ՝ ռիթմիկ և մեղեդային օստինատո, ռիթմիկ և մեղեդային 

հերթագայում, ձայնակարգություն (կոնտրապունկտ), թրեքեր, լուպ, պատեռն:  
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7. Երաժշտական ձևեր՝  վարիացիա, երաժշտական կոլաժ: 
8. Երաժշտական ձևերի տարրեր՝  լայտմոտիվ (կերպարի, իրադարձության թեմա), 

կուլմինացիոն թեմա:  
9. Երաժշտության դերը դրամայում և կինոյում՝  երաժշտական ֆոն (պատկերավոր, 

զուգորդական, պայմանական, կոնտրաստային): 
10. Երաժշտական այբուբեն՝ 
Ավանդական՝ հնգագիծ նոտային համակարգ :
Ոչ ավանդական՝ շտրիխներ, գծեր, պիկտոգրամներ: 
11. Ձայների տեսակներ՝  
Կանացի երգչաձայն՝ կոլորատուրային-սոպրանո, սոպրանո, մեցցո-սոպրանո, կոնտրալտո: 
Տղամարդու երգչաձայն՝ տենոր, բարիտոն, բաս: 
12. Օպերային ժանրի տարրեր՝ արիա, երաժշտական անտրակտ, ռեչիտատիվ:
13. Երաժշտական շտրիխներ՝ glissando, legato, staccato, վիբրատո:
14. Ժողովրդական երաժշտության տարբեր ժանրեր՝ պարային, ծիսական երգեր:  

Նախատեսելով աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունները, հասկացությունների 
մշակումը պետք է ընթանա ակներև  օրինակների հիման վրա: Աշակերտը կոնկրետ օրինակների 
միջոցով կիմաստավորի  դրանց նշանակությունը և համապատասխանորեն կկիրառի: Այս փուլում 
հասկացությունների և դրանց բացատրությունների տեսական ուսուցումը ցանկալի է հասցնել 
նվազագույնի: 

Պարտադիր թեմաներ V դասարանի համար 
Իրական և երևակայական աշխարհը երաժշտության մեջ 
1. Հեքիաթային աշխարհը երաժշտության մեջ  (V դասարան):

Երաժշտությունն ու մեր կենցաղը 
1. Երաժշտությունն ու ժամանակակից տեխնոլոգիաները (V դասարան):
Երաժշտությունն ու կինոն 
1. Երաժշտության դերը համր կինոյում (V դասարան):

Երաժշտությունն ու թատրոնը 
1. Երաժշտությունը դրամատիկական թատրոնում ( V դասարան):
2. Երաժշտությունը մնջախաղի թատրոնում  ( V դասարան):

Ազգագրությունն ու երաժշտությունը 
1. Տարբեր երկրների երաժշտական գործիքներ (V դասարան):

Գնահատում 
«Երաժշտություն» առարկայում կիրառվում է որոշող  և զարգացնող  գնահատումը,  որը հիմնված 

է ավթենտային (վավերական) գնահատման սկզբունքի վրա: Առարկայի դասավանդման ընթացքում 
աշակերտը պետք է գնահատվի հետևյալ տիպային ակտիվություններով՝   

1. Ստեղծել ստեղծագործական արտադրանք՝ ստեղծել երաժշտական կոմպոզիցիա, 
ուղեկցություն, երաժշտական լոգոտիպ (պատկերանիշ):

2. Ներգրավվել  դասարանային ակտիվություններին: 
3. Հայթայթել  տեղեկություններ և պատրաստել շնորհանդես:  
4. Կատարել իմպրովիզացիոն վարժություններ, ստեղծել եղանակի և առանձին ինտոնացիայի  

տարբերակներ,  և կիրառել  դրանք տարբեր համատեքստերում:   
5. Քննարկել պատմվածքը, լուսանկարները, անիմացիոն/գեղարվեստական ֆիլմը, 

տեսահոլովակը, երաժշտական տեսահոլովակը, կենցաղային դեպքը և ստեղծել  դրանց երաժշտական  
նմանօրինակները:  

6. Բանավեճ (դեբատ):
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V
Թիրախային տարիքի յուրահատկությունները

Կրտսեր դպրոցական տարիքի համար  (10-11 տարեկան) հիմնական նշանը աբստրակտ 
մտածողության ձևավորումն է: Դեռահասներն արդեն կարող են վերստուգել և գնահատել: 
Մտածելիս նրանք ոչ թե հենվում են ակներև նշանների կամ ծանոթ փաստերի վրա, այլ շահարկում 
են  վերացական գաղափարները:

Երեխայի դատողությունը, որպես օրենք, հիմնվում է կոնկրետ օրինակների և անձնական 
փորձի վրա: Այդ իսկ պատճառով, նյութը հաղորդելիս նախապատվություն պետք է տանք կոնկրետ 
օրինակների կիրառմանը: 

 Այդ տարիքում երեխայի մոտ մշակված է երաժշտությունն ունկնդրելու և վերլուծելու, երգելու 
հմտությունը, հաշվի և ռիթմիկ  զգացումները, տեմբրի ընկալման ունակությունը, որը հետագայում 
նույնպես հարկավոր է զարգացնել:

 Դեռահասի մոտ արդեն ակնհայտորեն երևում է ստեղծագործելու ներուժը: Մեր նպատակն է, 
տեսնել այն և տալ զարգացման ճիշտ ուղղություն: Երբ երեխան լավ հատկանիշների կրող է, այդ 
հատկանիշները պետք է  դարձնենք առաջնահերթ: Օրինակ,  եթե նա լավ պարում է, ուշադրությունը 
պետք է սևեռենք շարժունակության (մոտորիկայի), շարժումների վրա, եթե նկարում է՝ ստուգենք 
ոչ թե նկարի կատարելությունն, այլ այն, թե ինչպես, ինչ միջոցներով և հնարքներով է (գույնով, 
գծերով) փոխանցում նա  իր զգացմունքները, հույզերը, ապրումները, ստեղծագործության հանդեպ  
վերաբերմունքը: Մեծահասակների օգնությամբ երեխային պետք է տրվի ասպարեզ ցանկացած 
երևույթի հանդեպ իր վերաբերմունքն արտահայտելու համար: «Երեխային պետք է սովորեցնենք ոչ 
թե մտքեր, այլ մտածել» (Շ.Ամոնաշվիլի):  

VI
Յուրահատուկ և ընդհանուր, համապիտանի իրավասություններ,  որոնք նպաստում են 

առարկայի դասավանդմանը

Այսօրվա դրությամբ, հատկապես արդիական է համապիտանի իրավասությունների զարգացմանը 
կենտրոնացած ուսուցման արմատավորումը: Ազգային ուսումնական պլանը ներկայացնում է 9 
առաջնային համապիտանի իրավասություններ, որոնք նպաստում են աշակերտների բազմակողմանի 
զարգացմանը, իսկ ուսուցիչներից  պահանջում  իմաստավորել առարկայի դասավանդման 
համատեքստը: 

Այդ իրավասություններն  են՝ 
1. Գրագիտություն՝ ըմբռնողաբար գրել-կարդալու ունակություններ:
2. Մեդիագրագիտություն՝ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներին տիրապետելու 

ունակություններ:
3. Թվայնացված գրագիտություն՝ նույնն է, ինչ համակարգչային գրագիտությունը:
4. Քանակական գրագիտություն՝ թվի էությունն իմաստավորելու ունակություն:
5. Էկոլոգիական գրագիտություն՝ շրջակա միջավայրի հանդեպ մարդու առողջ վերաբերմունքի 

ունակությունը:
6. Բազմալեզվական (պրուլինգային) իրավասություն՝ լեզվի/լեզուների յուրացման ներքին 

ունակություն:
7. Նշանագիտական (սեմիոտիկ) իրավասություն՝ վերբալ (բառային) և ոչ վերբալ( ոչ բառային)  

տեղեկատվությունը իմաստավորելու ունակություն:
8. Ուսանման ուսանում՝ ուսման գործընթացն ինքնուրույն վարելու ունակություն:
9. Սոցիալական և քաղաքացիական իրավասություն՝ սոցիալական և քաղաքացիական կյանքին 

ինտեգրվելու համար անհրաժեշտ ունակություն:
 Փորձը ցույց է տալիս, որ մեծ մասամբ ուսուցիչները  դասին աշխատում են միայն այն 
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համապիտանի իրավասությունների շուրջ, որոնց զարգացումը բնական է այն առարկայի համար, 
որը նրանք դասավանդում են: Մինչդեռ, հոգեմանկավարժական տեսանկյունից ելնելով, ինտեգրված 
դասը նպաստում է աշակերտների ակտիվացմանը, ճանաչողական գործընթացներին նրանց 
ներգրավմանը և պայմանավորում արդյունավետ ուսում:  

Ո՞ր համապիտանի իրավասությունն է  նախատեսում  երաժշտական
մտածողության զարգացման ունակությունը  

Նշանագիտական (սեմիոտիկ) իրավասություն՝մեղեդու, նկարի և այլ միջոցներով փոխանցված 
տեղեկությունն իմաստավորելու և մեկնաբանելու, սեփական մտածածն ու ապրածը տարբեր 
միջոցներով փոխանցելու, տեղեկությունը նշանների մի համակարգից մյուսը տեղափոխելու, օրինակ՝ 
երաժշտական ստեղծագործության մեջ հաղորդված իմաստը նկարներով արտահայտելու, մեղեդին, 
երաժշտական նվագակցությունը/ռիթմը տարբեր խորհրդանիշներով գրառելու, բանավոր տեքստն 
ու նկարը իրար կապակցելու, մեղեդին դիագրամի տեսքով ներկայացնելու  և այլ ունակություններ: 

   Ո՞ր համապիտակի իրավասության նախատեսմամբ է հնարավոր ծրագրել 
երաժշտության դասը

Մեր կարծիքով, երաժշտությունն ունի ինտեգրման հիանալի հնարավորություններ՝ այն կարելի 
է միավորել գրեթե բոլոր ուսումնական դիսցիպլինների հետ, ինչպիսիք են՝ պարը, թատերական 
արվեստը, կիրառական արվեստը, գրականությունը, պատմությունը, աշխարհագրությունը, 
մաթեմատիկան, ֆիզիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
և այլն: Հարկավոր  է ընդգծել, որ այս թվարկացանկում հումանիտար առարկաների հետ միասին 
ներկայացված են նաև բնագիտական և տեխնիկական առարկաները: Դա որոշ չափով արտահայտում 
է երաժշտության կողմից հուզական և ճանաչողական բնագավառները ներառելու ունակությունը: 

Հարցն ավելի հստակ լինելու համար, ամփոփենք երաժշտության և մյուս առարկաների 
ինտեգրումը աշակերտների տարիքային անհրաժեշտությունների համապատասխան՝

Եթե գրագիտության իրավասության զարգացմանը նպաստում է նաև վրաց լեզուն և 
գրականությունը,ապա լեզվի և երաժշտության ուսուցիչները կունենան շատ ընդհանուր խնդիրներ, 
որոնք արդյունավետ կերպով հնարավոր է լուծել այս առարկաների միավորման արդյունքում: 
Պոեզիան, գրականությունը երաժշտություն առարկայի հետ ինտեգրման մեծ հնարավորություններ 
է տալիս: Վոկալ երաժշտության և երաժշտական թատրոնի հետ, ծրագրային գործիքային 
ստեղծագործություններն ուսումնասիրելիս աշակերտին ծանոթացնում է գրական առաջին աղբյուրին՝ 
լիբրետտոյին: Աշակերտներին պետք է տալ նաև հնարավորություն, որպեսզի երաժշտություն 
ունկդրելուց առաջացած տպավորությունները փոխանցեն գրական  ստեղծագործության տեսքով: 

Պատմության, աշխարհագրության իմացությունը կօգնի աշակերտին (տարիքային 
կարողությունների շրջանակներում) խորամուխ լինել և հասկանալ տարբեր երկրների  ֆոլկլորային 
երաժշտության յուրահատկությունները:  

Արվեստի ճյուղերի՝ երաժշտության և կերպարվեստի միջև գոյություն ունեն բազմաթիվ 
զուգահեռներ և նմանություններ, այդ թվում նաև տերմինաբանությունը՝ գույների գամմա, 
գույնի հնչողություն,  երաժշտական ձև, մեղեդային և ռիթմիկ գծագիր, խրոմատիկ կառուցվածք... 
Արվեստի կոմպոզիցիոն միջոցներն ուսումնասիրելիս երևում է, որ երաժշտության, կերպարվեստի, 
պոեզիայի կոմպոզիցիոն յուրահատկությունները սերտորեն կապված են միմյանց հետ: Ընդունված և 
տարածված ձևերից մեկն է երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած տպավորությունները 
նկարի միջոցով ներկայացնելը: 

Թվայնացված և մեդիագրագիտությունը զարգացնելու համար ուսուցիչը  ուսում-ուսուցման 
գործընթացը (LLMS ծրագիր)հարստացնում է տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
(ՏՀՏ) միջոցով, իսկ բազմալեզվական իրավասության համար ուսումնական գործընթացում ներառում 
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է տարբեր լեզուներով գրված երգացանկ և այլն:

Ի՞նչ է պետք նախատեսել դեպի համապիտանի իրավասությունների զարգացմանը 
միտված դաս պլանավորելիս

Առարկայական չափորոշիչում ներկայացված նվաճելիք արդյունքներն ու արդյունքին միտված 
հարցերը վերլուծելուց  հետո երաժշտության ուսուցիչը պետք է ուսումնասիրի մատչելի ռեսուրսները, 
դասագրքից դուրս ձեռքբերի հավելյալ տեղեկություններ, ապլիկացիաներ, համակարգչային 
ծրագրեր կամ այլ վիզուալ  միջոցներ: 

Ուսուցիչը պետք է ունենա մոտավոր պատկերացում, թե դեպի որ իրավասություններ են 
հակված աշակերտները և ինչ մակարդակով, քանի որ  թեկուզ  արդյունավետ և լիարժեք մեկ դասի 
շրջանակներում  կատարելապես   հնարավոր չէ զարգացնել որևէ իրավասություն: 

VII
Աշակերտակենտրոն  մոտեցումները առարկայի դասավանդման ընթացքում, 

անհատական  առանձնահատկությունների նախատեսումը և  տարբերակման հիմնական 
սկզբունքները

                     Երաժշտությունն ու կրթական հատուկ կարիքներով  աշակերտները 

Վրացական կրթական տարածքում կրթական հատուկ կարիքներով  աշակերտներին 
ուսումնական գործընթացին ներգրավելը, այսօրվա դրությամբ, առաջնահերթ է համարվում:  
Հատուկ կրթական կարիքներով աշակերտներին  բնորոշ են ֆիզիկական և մտավոր խախտումները՝ 
տեսողական, լեզվական, վարքի, հուզական և այլն:

Սովորաբար, դպրոցն առաջնորդվում է Ազգային ուսումնական պլանով, որտեղ տրված են 
աշակերտի զարգացման և կրթության բոլոր կարևոր ասպեկտները: Աշակերտի կարիքներին 
հարմարեցված կրթական գործընթաց պլանավորելու համար դպրոցը նախատեսում է աշակերտի 
շահերն ու նրա անհատական կարողությունները:  

Ինկլյուզիվ՝ ներառական  կրթության ծրագիրը  նախատեսելով, յուրաքանչյուր առարկայի 
ուսուցիչն Ազգային ուսումնական պլանից ընտրում է աշակերտին համապատասխան միջոցներն ու 
սահմանում կրթական նպատակներին (գիտելիքի փոխանցման, ունակության վարժման)  հասնելու 
ուղիներ: Նման մոդիֆիկացված  ուսումնական պլանի  շրջանակներում մանրակրկիտ կերպով 
ծրագրվում են դասավանդման  ռազմավարություններն ու ուսումնական ակտիվությունները: 

 Կրթական հատուկ կարիքներով աշակերտների ներգրավումը կրթական գործընթացին այնքան 
էլ հեշտ չէ՝ հաճախ նրանք ավելի դանդաղ են սովորում, դանդաղ մեծանում և զարգանում, առավել 
ուշադրության կարիք ունեն: Ուսումնական գործընթացին նրանց ներգրավումը ուսուցչից մեծ 
ջանքեր և հատուկ հմտություններ և կարողություններ է պահանջում:

 Առաջարկում ենք հանձնարարականներ, խորհուրդներ, որոնք կիրառել ենք երաժշտության 
դասերին և ստացել ցանկալի արդյունք. 

•	 Նախապես ծրագրեք բոլոր ակտիվությունները:
•	 Կրթական հատուկ կարիքներով աշակերտների համար ընտրեք այնպիսի երգեր, որոնց 

մեղեդիները հեշտ մտապահվող են, դյուրին են  կատարման համար, տեքստերում փոխանցվող  
բովանդակությունը նույնպես պետք է հեշտ լինի պատկերացնելու և իմաստավորելու համար: 

•	 Ցանկալի է, որ երգի տեքստը երեխայի մոտ արթնացնի դրական էմոցիաներ: 
•	 Երգի կատարման ընթացքում փորձեք այնպես անել, որ աշակերտը շարժվի (որքան հնարավոր 

է), նրա վարքից, շարժումներից, դիմախաղից դեմքին արտացոլված  հույզերից հեշտությամբ կարող 
եք կռահել, հավանում է երգը, հաճույք է պատճառում, թե ոչ:

•	 Մի խուսափեք բանավոր բացատրություններից, դիրեկտիվներից: 
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•	 Հաճախ գովաբանեք երեխային կոնկրետ առաջադրանքը կատարելու համար, դիմեք նրան 
անունով:

•	 Երգի տեքստում ուսուցիչը երբեմն պետք է հնչեցնի երեխայի անունն ու ընձեռի երգելու 
հնարավորություն: 

•	 Մի փորձեք ավելի հեշտացնել այն առաջադրանքը, որն այնպես էլ դյուրին է, երբեմն 
աշակերտը պետք է զգա, որ պարտվել է:   

Հենաշարժական խնդիրներ  ունեցող երեխաներ
 Ֆիզիկական ակտիվությունները (պարային շարժումները), բնականաբար կսահմանափակվեն, 

սակայն ամբողջությամբ բացառել պետք  չէ: Սայլակում նստած երեխան կարող է մասնակցել 
ընդհանուր շարժումներին՝ ուղեկցի ռիթմը ծափերով, սեղանին հարվածելով, կարող ենք նրան 
առաջարկել նաև երաժշտական գործիք (սրինգ, դհոլ):

Լեզվական  խնդիրներ ունեցող երեխաներ 
 Նման երեխային  բնորոշ է  արտիկուլյացիայի խանգարումը (անհստակ խոսք)՝  խոսելու 

ժամանակ դադարներ, լեզուն «կապ ընկնել», չկարգավորված  ձայնային ապարատ, բառերի/
արտահայտությունների անհարթություն և այլն: Նման խնդիրների լուծման գործում մեծ է  
երաժշտության դերը, մասնավորապես՝  լեզվական խնդիրներն ավելի շատ կարգավորվում են 
երգելու ընթացքում,  քան սովորական զրույցի ժամանակ: Դա բացատրվում է նրանով, որ երբ երգում 
ենք, ձայնավոր հնչյունները դառնում են  ավելի  հաստատուն, կայուն և չընդհատվող, իսկ ռիթմն, իր 
հերթին,  օգնում է անարգել կերպով  արտասանել հնչյունները:

Լեզվական թերություն ունեցող երեխայի հետ աշխատելու արդյունավետ վարժություններից 
մեկն է այսպես կոչված «էխոն» («արձագանք»). Երեխան երգով պետք է կրկնի ուսուցչի  կողմից 
կատարած դարձվածքը/եղանակը:  

Ուսուցում խաղի միջոցով  
 Դպրոցում երեխայի մոտ հաճախ առաջանում է այն զգացումը, ասես ուսումը հարկադրական, 

բարդ «աշխատանքային» գործընթաց է: «Խաղի միջոցով ուսուցումը» երեխայի մոտ լավ 
տրամադրություն, հաղթանակի ձգտելու ցանկություն է առաջացնում, բարձացնում մոտիվացիան, 
ուսուցման գործընթացին տալիս է անկաշկանդ ընթացք, նպաստում սոցիալական ունակությունների 
զարգացմանը և վերջում երեխայի համար ուսումը դառնում է հաճելի գործընթաց: Այստեղից ելնելով, 
հատկապես կարևոր է նման ակտիվություններով ծանրաբեռնել կրթական հատուկ կարիքներով  
աշակերտների ուսման գործընթացը:

Վտանգ. Անշուշտ, ուսումը չպետք է լինի ձանձրալի, սակայն «Խաղի միջոցով ուսուցումը»  
ուսումը  չպետք է վերածի ժամանցային գործունեության, սովորողի համար այն պետք է ունենա 
սահմանափակ ժամանակ, կոնկրետ նշանակություն և իմաստ: 

Կրթական հատուկ կարիքներով աշակերտի անհատական պլանի նմուշ.

Աշակերտ Լևան՝  ունի հենաշարժական խնդիրներ (տեղաշարժվում է 
սայլակով):

Ծնողի առաջնայնությունն 
ու շահը 

Երեխայի սոցիալական հարմարվողականությունը 
դասարանում, նվազագույն գիտելիքի ձեռքբերում:
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Ուսուցչի նպատակը 
(հարմարեցված 

է աշակերտի 
կարողություններին և 

կարիքներին) 

Երեխային  ներգրավել դասային գործընթացին, հոգ տանել  
երեխայի տրամադրություն-վերաբերմունքի մասին:  

Կարճաժամկետ խնդիրներ 
համապատասխան 

ակտիվություններով 

1. Երգ - երաժշտական ֆրազների (դարձվածքների)  
կրկնություն, համադասարանցիների/ուսուցչի երգին 
ձայնով ուղեկցում:

2. Տրամադրություն փոխանցելու նպատակով 
արտահայտման տարբեր ձևեր – նկարով փոխանցել 
երաժշտական ստեղծագործությունից ստացած 
տրամադրությունը (նկարի լիարժեքությունը չունի 
որոշիչ նշանակություն): 

3. Տարրական երաժշտական տերմիններ-կոմպոզիտոր, 
համերգ, դիրիժոր, երաժշտական գործիքների 
անվանումներ (դաշնամուր, սրինգ, կիթառ, դհոլ) :

4. Երաժշտական գործիքներ- գործիքների ճանաչում 
ձևով, դրանց վրա նվագելու նմանակում:  

VIII 
Դասավանդման մեթոդիկա՝ հիմնական մոտեցումը, որի

վրա հիմնվում է ձեռնարկը 

Մեր կողմից առաջարկած դասի սցենարներում աշակերտներին նյութը պատրաստվում ենք 
մատուցել առաջվա նման ինտեգրված կերպով՝ ընդգրկելով մոտորիկա, զրույց, հեքիաթներ, 
առասպելներ, պատկերազարդումներ, իրավիճակային խնդիրներ, համակարգչային ծրագրի 
օգնությամբ կոմպոզիցիաների ստեղծում ու դրանց ներկայացում  ծանոթ լսարանի առջև: Այս ամենը 
տրված է երաժշտության դասին տպավորությունները ուժեղացնելու, ինչպես նաև երեխայի մոտ 
առույգ, արտահայտիչ խոսքի ունակությունը զարգացնելու նպատակով:

Հարցերի և առաջադրանքների համակարգը աշակերտների ուշադրությունը առաջվա պես 
կսևեռի երաժշտական  ստեղծագործության վերլուծության վրա: 

 Չենք մոռանում նաև այն, որ տարրական դպրոցի տարիքի երեխայի ընկալման 
առանձնահատկությունները պահանջում են ունկնդրած երաժշտական ստեղծագործության 
մշտական հիշեցում: Նոր փուլում, արդեն ծանոթ երաժշտությանը կրկին վերադառնալով, երեխան 
էլ ավելի խորամուխ կլինի  երաժշտության ինտոնացիոն-տեսակային բովանդակությանը: Կարծում 
ենք, նման մեթոդը մոտեցնում է երաժշտությունը երեխային և երեխային երաժշտությանը, ինչպես 
նաև ծանոթ և բազմաթիվ անգամ ունկնդրած ստեղծագործությունը դարձնում ավելի սիրելի և 
հարազատ: 



20

 Ի՞նչ ուսումնական մեթոդներ և ռազմավարություններ ենք կիրառել
մեր կողմից ներկայացված ուղեցույցի մեջ

Որքան էլ  մատչելի և հասկանալի լինի դասի թեման, նյութն առավել լավ յուրացնելու համար 
ցանկացած զարգացում ունեցող աշակերտին, կարծում ենք, օգնություն կցուցաբերի ուսուցիչն 
իր մեթոդների և ռազմավարությունների լայն ծրագրացանկով: Ուսումնական մեթոդների 
բազմազանությունն ապահովում է դասերի ընթացքում աշակերտների ակտիվ ներգրավում 
ուսումնական գործընթացին և մոտիվացիայի մակարդակի բարձացում: 

Ցանկալի է, որպեսզի ուսուցիչն ազատվի հնամոլությունից և կիրառի այնպիսի ուսումնական 
մեթոդներ, ինչպիսիք են՝ 

Վերբալ (բառային) 
տեղեկատվություն 

Դասավանդման 
զննականություն 
(վիզուալիզացիա)  

Բանավեճ Տպագրական/
էլեկտրոնային 

միջոցառումներ 
Պատմել-հորինել 
պատմություններ, 
խաղալ դերերի 
համաձայն,  
վարժությունների 
ընթացքում կիրառել 
բանաստեղծություններ, 
երգեր, շնորհանդես: 

 Նկարներ, զննական 
պարագաներ, 
դիագրամներ 
(տեղեկատվության 
սխեմատիկ 
կազմակերպում), 
պատկերազարդումներ, 
տեսաժապավեններ:  

Հարց-պատասխան, 
դատողություն, 
գնահատել ուրիշի 
կարծիքը:  

Պաստառ, ազդ, 
երաժշտական 
կոմպոզիցիաներ, 
երաժշտական 
դիագրամներ 
(այսպես կոչված 
երաժշտական 
աղյուսակներ): 

IX 
Արդյունավետ  ուսումնական միջավայրի ապահովում և հավելյալ կրթական ռեսուրսներ1 

Աշակերտներին շահագրգռելու, դասին  ներգրավելու, նրանց կողմից նյութն ընկալելու 
որակը կախված է նրանից, թե ինչ տեսակի ռեսուրսներ կկիրառենք ուսուցման գործընթացում: 
Ստորև թվարկված է, թե ինչ տիպի ուսումնական ռեսուրս ենք հավելել մեր կողմից ներկայացված 
աշխատությանը.

1. Համացանցում փնտրվող  էլեկտրոնային ռեսուրսներ (նշված է էլեկտրոնային հասցեն 
համապատասխան փնտրվող բառերով)-տեսաժապավենները, որոնք հատկացված են առարկայի 
ուսուցման համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով, առարկայական չափորոշիչի 
արդյունքներին հասնելու կարևորագույն միջոցն են: Ձայնա/տեսաժապավենների դիտումը/
ունկնդրումը ուսում-ուսուցման գործընթացին պարզություն  է շնորհում, հեշտացնում հարցը/թեման 
աշակերտին ինտերակտիվի (համագործուն դաս կամ միջգործունեություն) միջոցով  փոխանցելու 
ուսուցչի աշխատանքը, իսկ աշակերտն, իր հերթին, պետք է իմաստավորի, եզրակացություններ 
անի, ձեռք բերի գիտելիքներ և հմտություններ: 

Ուսուցիչն ինքը նույնպես կարող է փնտրել և ըստ ցանկության ընտրել երաժշտական նյութը: 

1  Նշված ռեսուրսը տեղադրված է Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության հատուկ էլեկտրոնային 
էջում:  
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Ուսումնական տեսանյութը կօգնի՝

 Ոսուցչին Աշակերտին 
•	Իրականացնել արդյունքին կենտրոնացած 
ուսումնական գործընթացը:
•	Նպատակաուղղված և պլանաչափորեն 
ծրագրել ու  իրականացնել ուսում-ուսուցման 
գործընթացը:
•	Ստեղծել ուսուցման տեխնիկա-
ռազմավարությունների սեփական 
ծրագրացանկը:
•	Դասի գործընթացի համար ընտրել 
արդյունավետ ուսումնական ռեսուրս: 

•	Ընկալել արվեստի տարբեր ճյուղերը:
•	Բացահայտել և զարգացնել սեփական 
կարողություն-տվյալները:
•	Ընդլայնել մտահորիզոնը:
•	Բարձրացնել մոտիվացիան:
•	Բարձրացնել նյութը յուրացնելու որակը: 

 

 

    

 
ლექცია 

 
დათვალიერება 

 
ფილმი, თვალსაჩინოების მეშვეობით 

თხრობა, სტენდები 

როლებში აქტივობა, სიმულაციები, ინფორმაციის 
პირად გამოცდილებასთან იდენტიფიცირება 

Մտապահվում է 

Ընթերցածի 10 %-ը 

Ունկնդրածի 20 %-ը

Դիտածի   30 %-ը

Ունկնդրածի և դիտածի 70 
%-ը

Արտահայտածի  և 
կատարածի 90 %-ը

Պասիվ

Պասիվ

Պասիվ

Ակտիվ

Ակտիվ

Ընթերցում

Ներգրավվածության 
աստիճանը

 
  

Ակտիվություն դերերի մեջ, սիմուլյացիա, 
տեղեկատվության նույնականացում անձնական 

փորձի հետ

Ֆիլմ, տեսանյութերի միջոցով պատմել, 
ցուցատախտակ  

Զննում

Դասախոսություն
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Մտապահման և դասին ներգրավվածության բուրգի համաձայն, ֆիլմի ցուցադրությամբ  ուսումը 
ուսուցման ակտիվ ձևն է՝ աշակերտի ուսումնական գործընթացին ներգրավվածությունը կազմում է 
70 %, համապատասախանաբար, բարձր է նաև յուրացման մակարդակը:

Երաժշտության դասին տեսաժապավենների ցուցադրման և քննարկման ընթացքում 
աշակերտների տպավորությունները համեմատաբար ավելի ուժեղ են, քան ձայնանյութերն 
ունկնդրելիս: Նշյալ ակտիվությունները մեր կողմից իրականացվել և մեծ հետաքրքրություն են 
առաջացրել աշակերտների շրջանում: Դասերն ընթանում են կենսուրախորեն, առանց ստիպելու, ինչը 
բացառում է աշակերտների մոտ մտավոր հոգնածությունը, բարելավում յուրացման ունակությունը, 
ինչպես նաև նպաստում մտահորիզոնի ընդլայնմանը: 

Պետք է նախատեսել
Ցուցադրման գործընթացին անպայման պետք է հավելել  ուսուցչի մեկնաբանությունները, 

հարցերը, բացատրություն-պարզաբանումները: Այլ կերպ, ժապավենների չոր, առանց 
մեկնաբանությունների ցուցադրմամբ անհնար է հասնել ցանկալի արդյունքի:

2. Համակարգչային ծրագրի (LMMS) կիրառման համար հատկացված ձայնային  էֆեկտներ 
(SEMPL-ներ) – տվյալ ռեսուրսի կիրառումը հետևյալ կերպ ենք պատկերացնում՝ ուսուցիչը  
անձնական համակարգչից աշակերտների անձնական բուկեր է ուղարկում տարբեր ձայնային 
էֆեկտներ, որոնք աշակերտները պետք է բացեն և ունկնդրեն, կատարեն որոշակի հրահանգներ, 
պատասխանեն հարցերին: Մասնավորապես, աշակերտներին կընձեռնվի ձայնային էֆեկտները 
(sempl-ները) անձամբ գտնելու-ստեղծելու, ձայնային էֆեկտները ռիթմի, իսկ հետագայում տեմբրի 
միջոցով ձևավորելու, երաժշտական կոլաժ ստեղծելու և ներկայացնելու հնարավորություն: 

Համակարգչային ծրագրում աշխատելու ընթացքում զարգանում է աշակերտի ստեղծագործելու 
ունակությունը՝ նա ինքը  գտնում է նյութեր,  ձևավորում, այնուհետև ստեղծում և վերջում 
ներկայացնում շնորհանդեսի միջոցով:
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X
 Հեղինակի ծրագրի համատեղելիությունը Ազգային ուսումնական պլանով

սահմանված առարկայի ուսումնական ծրագրի հետ, հեղինակի տեսակետն
    իր կողմից առաջարկած ծրագրի ուժեղ կողմերի վերաբերյալ

Մեր կողմից ներկայացված  երաժշտության ուսուցչի ուղեցույցը կատարելապես նախատեսում է 
ազգային ուսումնական պլանով սահմանված ուսումնական ծրագիրը: Այն՝  

Աշակերտին  Ուսուցչին կօգնի 

•	Հնարավորություն կտա ուսումնասիրել, 
հետազոտել, գալ պատշաճ եզրահանգումների:
•	Կզարգացնի այն յուրահատուկ 
ունակություններն, ինչպիսիք  են՝երգը, ռիթմիկ 
(և տեմբրային) զգացումները:
•	Կօգնի աշակերտին խորհելու և խնդիրները 
լուծելու  գործընթացում:
•	Կընդլայնի նրա երաժշտական 
տպավորությունները, մտահորիզոնն ու 
տեղեկատվական գիտելիքները:
•	Կզարգացնի երաժշտությունն ընկալելու, 
վերլուծելու, ունկնդրման հետևանքով ստացած 
տպավորությունները տարբեր հնարքներով և 
միջոցներով փոխանցելու հմտությունները:

•	 Իրականացնել արդյունքին  կենտրոնացած 
ուսումնական գործընթացը:
•	 Նպատակաուղղված կերպով  ծրագրել 
ուսումնական գործընթացը և ստեղծել 
ուսուցման տեխնիկա-ռազմավարությունների 
սեփական ծրագրացանկը:
•	 Ստեղծել համապատասխան ռեսուրս դասի 
գործընթացի համար:
•	 Գնահատել և վերահսկել  ուսումնական 
գործընթացը, պարզելու համար թե ինչ գիտեն, 
ինչ արդյունքի են հասել աշակերտները և ինչ 
պետք է բարելավեն:

 Սույն ձեռնարկով աշխատելիս ուսուցչի դերը պատկերացնում ենք հետևյալ կերպ՝

•	 Ուսուցիչն աշակերտներին հաղորդում է ձեռնարկում ընդգրկված տեսական նյութը:
•	 Միացնում/ցուցադրում է տեսական նյութի համապատասխան երաժշտական 

պատկերազարդումը և նրանց հետ միասին վերլուծում այն:
•	 Սևեռում է նրանց ուշադրությունը ստեղծագործության արտահայտչամիջոցների և 

հնարքների վրա (տեմպ, ռիթմ, տեմբր, դինամիկա...):
•	 Օգնում է գալ ճշգրիտ եզրահանգումների, ինչի համար ստեղծում է բանավեճի մոդել:
•	 Տեսականը կապակցում է գործնականի հետ:
•	 Աշակերտների հետ միասին վերլուծում է  նրանց պատասխանները:
•	 Ուսումնական ծրագրին կապակցում է աշակերտների արտադպրոցական գիտելիքներն ու 

փորձը: 
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 XI
Աշակերտի գնահատման մեխանիզմները 

Գնահատման բաղադրիչները երաժշտության մեջ

Կարող են գնահատվել  հետևյալ գիտելիքներն ու հմտությունները՝  
	Երևակայության  ունակություններ:
	Զուգորդական մտածողություն:
	Ստեղծագործականություն:
	Երաժշտություն ունկնդրելու սովորություն:
	Երաժշտական հիշողություն:
	Ռիթմի զգացում:
	Իմպրովիզացում:
	Սեփական կարծիքը հիմնավորելու ունակություն:
	Երաժշտա-համակարգչային ծրագրերի իմացություն:
	Ներկայացման (շնորհանդեսի) ունակություն:
	Երաժշտական ինտոնացիա:
	Սոցիալական ունակություններ:
	Հանդուրժողականություն:

Գիտելիքներն ու հմտությունները գնահատվում են հետևյալ առաջադրանքներով՝
	Ունկնդրել երաժշտությունն ու կատարել դրա հետ կապված առաջադրանքները:
	Փնտրել նյութեր:
	Կատարել  առաջադրանք երաժշտա-համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ և այլն:
	Թատերական սկետչեր, էտյուդներ երաժշտության նվագակցությամբ:
	Էսքիզ, կերպարի դիմանկարի երաժշտական լեզվի տարբեր տարրերի կիրառմամբ:
	Գրառել  երաժշտական կոմպոզիցիա գործածելով տարբեր խորհրդանիշներ:
	Պատմել:
	Դերախաղեր:
	Հարցազրույց:
	Պար:
	Մնջախաղ:
	Մասնակցություն ստեղծագործական գործունեությանը՝ երգ, իմպրովիզացիա, ստեղծել 

երաժշտա-դրամատիկական ծրագրեր:
	Մասնակցություն համերգի, ներկայացման փորձերին:
	Պատրաստել  նախագիծ:
	Մասնակցություն սեփական և այլ անձի կատարման/ստեղծագործության քննարկմանը:
	Քննարկել  երաժշտական երկի համատեքստը:
	Պլանավորել  և պատրաստել տարբեր ակտիվություններ:
	Ներկայացնել սեփական աշխատանքը, ստեղծագործական գործունեությունը:
	Տարբեր առաջադրանքներ կատարելիս  կիրառել  երաժշտական գիրը:
	Եվ այլն:
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Ամփոփիչ առաջադրանքների բաղադրիչը
Ամփոփիչ առաջադրանքի բաղադրիչը կապված է ուսում-ուսուցման արդյունքի հետ: Այս 

բաղադրիչում պետք է ստուգվեն ուսումնական մեկ հատվածի (թեմա, գլուխ, պարբերություն, հարց) 
ուսումնասիրում-մշակման հետևանքով ստացած արդյունքները:  Կոնկրետ ուսումնական միավորն 
ավարտելիս աշակերտը պետք է կարողանա դրսևորել երաժշտության չափորոշիչով սահմանված 
գիտելիքներն ու ունակությունները: 

Ամփոփիչ առաջադրանքների տեսակները.
Չափորոշիչի պահանջները բավարարելու համար, խորհուրդ է տրվում կիրառել ամփոփիչ 

առաջադրանքների բազմատեսակ ձևեր: Երաժշտության ամփոփիչ առաջադրանքների տեսակները 
կարող են լինել՝ 
	Համերգ/ներկայացում:
	Վիկտորինա:
	Զեկույց-ռեֆերատ:
	Դասախոսություն-համերգ:
	Շնորհանդես:
	Թեստավորում:
	Նախագիծ (աշակերտի կատարած նախագծի հավանական թեմաները՝ անցկացնել թեմատիկ 

ներկայացում/համերգ, պատրաստել հեռուստահաղորդում, ռադիոհաղորդում, ներկայացում, 
պատրաստել թերթ, լրագիր, նոտային ալբոմ, նկարահանել տեսահոլովակ երգի, երաժշտական 
ստեղծագործության կամ այլ թեմայով, դպրոց հրավիրել ճանաչված կոմպոզիտոր, երգիչ, ռեժիսոր, 
կազմակերպել և վարել հանդիպումներ և այլն):  
	Երաժշտական կոլաժ:
	Ներկայացնել պարզ սյուժե կիրառելով երաժշտական լեզվի տարրերը:

Ամփոփիչ  առաջադրանքներ,  որոնք պետք է բավարարեն հետևյալ  պահանջները.
	Առաջադրանքի յուրաքանչյուր տեսակին պետք է կցված լինի գնահատման ընդհանուր 

աղյուսակ:
	Ընդհանուր աղյուսակը պետք է ճշգրտվի նախատեսելով կոնկրետ առաջադրանքի պայմանը 

և անցած նյութը:
	Պետք է նշված լինեն չափորոշիչի այն արդյունքները, որոնց ստուգմանը ծառայում է ամփոփիչ 

առաջադրանքը: 

Երաժշտության դասին գնահատում ենք  
I. Դասին ներգրավվածությունը:
II. Ընթացիկ դասարանային առաջադրանքները:
III. Ամփոփիչ առաջադրանքները:
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Ինչպե՞ս պետք է հետևենք աշակերտների ուսման գործընթացին և արդյունքներին: Ինչի՞ 
համաձայն պետք է քննարկենք  նրանց նվաճումները:

I. Դասին ներգրավվածությունը

Արդյունքներ  1-2 մ.
 Ցածր  

 3-4 մ. 
Միջինից ցածր

5-6 մ.
Միջին 

7-8 մ. 
Միջինից   

բարձր 

9-10 մ.
Բարձր 

Ակտիվ 
մասնակցություն 

Ներգրավված 
չէ 

Պարբերաբար 
միանում է 

Դրվագաբար 
միանում է 

Միանում է Ակտիվ է, գործուն  
է 

Սեփական 
կարծիքի 
հիմնավորում 

Չի 
կարողանում 
արտահայտել 
սեփական 
կարծիքը 

Հազվադեպ է 
արտահայտում 

Արտահայտում 
է, բայց չի 
կարողանում 
հիմնավորել

Արտահայտում 
է սեփական 
կարծիքը 

Բոլոր հարցերի 
հետ կապված 
ունի իր 
սեփական 
կարծիքը և 
հիմնավորում է 
այն

Ուրիշի կարծիքի 
նկատմամբ 
հարգանքի 
ցուցաբերում 

Չի լսում 
ուրիշի 
կարծիքները, 
ընդհատում է 

Միշտ չի լսում 
կամ լսում է, բայց 
ունի ոչ ադեկվատ 
հակազդեցություն   

Լսում է 
ուրիշների 
կարծիքները և 
փորձում է լինել 
բարեկիրթ

Լսում է 
ուրիշների 
կարծիքները

Ուշադիր լսում 
է տարբերվող 
կարծիքները, 
վերլուծում է և 
բարեկիրթ է 

II. Ընթացիկ դասարանային առաջադրանքները
Արդյունքներ  1-2 մ.

 Ցածր  
3-4 մ. 

Միջինից ցածր
 5-6 մ.
Միջին 

7-8 մ. 
Միջինից   բարձր  

 9-10 մ.
Բարձր 

Երաժշտության 
ունկնդրում և դրա 
հետ կապված 
առաջադրանքների 
կատարում   

Չի մասնակցում, 
առաջադրանքը 
չի կատարում 

Մասնակցում է 
դրվագաբար 

Մասնակցում է, սակայն 
նրա գործողությունները 
մասամբ են հասկանալի և 
ընդունելի

Մասնակցում 
է, փոքր 
խախտումներով

Նրա 
գործողությունները 
պարզ, հասկանալի 
և համոզիչ են

Առաջադրանքի 
կատարում 
երաժշտա-
համակարգչային 
ծրագրի 
կիրառմամբ

Չի կատարում 
նման 
առաջադրանքներ 

Իրականացնում 
է ծրագրի 
առանձին 
տարրերի 
կիրառում

Չնայած ցանկությանը, 
դժվարանում է 
իրականացնել կոնկրետ 
համակարգչային 
գործողություններ

Առաջադրանքը 
կատարում 
է փոքր 
թերություններով 

Ստեղծում է 
երաժշտական 
կոմպոզիցիաներ 
և ներկայացնում 

Մասնակցություն 
ստեղծագործական 
գործունեությանը 

Չի երգում  Երգելու 
ժամանակ 
ռիթմիկ 
առումով ճիշտ 
չի բաշխում 
երգի տեքստը 

Երգելու ժամանակ 
ռիթմիկ առումով ճիշտ է 
բաշխում տեքստը 

Մաքուր 
ինտոնացիոն 
երգեցողություն

Երգում է 
ձայներով, 
կատարում է 
երգն  ըստ իր 
հայեցողության 
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III. Ամփոփիչ առաջադրանքներ 
Արդյունքներ  1-2 մ.

 Ցածր  
 3-4 մ. 

Միջինից ցածր
5-6 մ.    

Միջին 
 7-8 մ. 

Միջինից   բարձր  
   9-10 մ.
 Բարձր 

Տեղեկությունը 
մտապահելու վրա 
կենտրոնացված 
առաջադրանքների 
կատարում

Չի կարողանում 
անվանել երաժշտական 
տերմինները/ունկնդրած 
երկի հեղինակին/
արտահայտչամիջոցները 

Դժվարանում է 
բացատրել-անվանել 
երաժշտական 
տերմինները/ունկնդրած 
երկի հեղինակին/
արտահայտչամիջոցները 

Մասամբ է 
հիշում 

Հիշում է 
տեղեկատվությունը 

Ձեռքբերած 
անհատական 
գիտելիքի հետ 
միասին,անձամբ 
ևս փնտրում  է 
նյութեր, փորձում 
է ընդլայնել 
գետելիքների 
ծավալը

Գիտելիքների 
խորացման վրա 
կենտրոնացված 
առաջադրանքներ 
(բաց հարցեր)

Չի կարողանում 
կատարել 
առաջադրանքը 

Խուսափում է 
եզրակացություններ 
անելուց, վերլուծելուց 

Մասամբ է 
հասկանալի 

Արտահայտում 
է սեփական 
կարծիքը 

Կարող է 
ամրապնդել, 
վերլուծել, 
գնահատել 
կապերը, գալ 
եզրահանգումների

Մեկնաբանություն.
Նոր Ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված է հինգերորդ ուսումնական տարվա 
առաջին կեսին  զարգացնող  գնահատում, իսկ որոշող  գնահատումը ուժի մեջ է մտնում երկրորդ 
կիսամյակից: Համապատասխանաբար, մեր կողմից ներկայացված դասի սցենարներին հավելել 
ենք ինչպես զարգացնող , այնպես էլ որոշող  գնահատման աղյուսակներ:  
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XII – Դասի պլանավորման ընդհանուր սկզբունքներ 

 Դասը պլանավորելիս պետք է հաշվի առնենք աշակերտների հետաքրքրություններն ու 
կարիքները, ինչպես նաև նրանց փորձը: Սրա հետ մեկտեղ, ելնելով տարիքից և ճանաչողական 
առանձնահատկություններից, չպետք է մոռանանք նրանց կարողությունները (ուժեղ և թույլ 
կողմերը), ինչը տարբեր խախտումներ ունեցող աշակերտների մոտ ենթադրում է այնպիսի դասային 
գործողությունների առկայություն, որոնք խնդիրները լուծելու նպատակով պահանջում են մտավոր 
կենտրոնացում:

Առաջարկում ենք ստանդարտ պլանի ձև, որտեղ նախատեսված են տեղեկություններ կրթական 
հատուկ կարիքներով աշակերտի մասին և համապատասխանությունը անհատական պլանին:

Դասի պլան 

Դասի գլխավոր թեման 

Դասի գլխավոր թեման կարող ենք սահմանել՝

1. Ազգային ուսումնական պլանով սահմանված 
ուղղությունների և առաջարկված բովանդակության 
համաձայն.

2. Դասագրքի կամ այլ ուսումնական նյութի համաձայն.

3. Ուսումնական գործընթացում արտահայտված շահերի 
համաձայն:

 Դասի թեման գերադասելի է ձևակերպել հարցերի տեսքով: 
Հարցերի հղումը նպաստում է հետաքրքրասիրության 
առաջացմանը և մղում դեպի հետազոտում-որոնում: 

Դասավանդման աստիճանը, 
դասարան 

Ո՞ր աստիճանում և ո՞ր դասարանում են աշակերտները: 

Աշակերտների թվաքանակը և 
պրոֆիլը 

Որքա՞ն աշակերտ է դասարանում: Գոյություն ունեն արդյո՞ք, 
հատուկ մոտեցումների կարիք ունեցող աշակերտներ: 

Տեղեկություններ ԿՀԿ 
աշակերտի մասին  

Կրթական հատուկ կարիքներով աշակերտի ուժեղ և թույլ 
կողմերը, որոնք պետք է նախատեսվեն դասի ընթացքում կամ 
կոնկրետ ակտիվություն ծրագրելիս:  

Դասի նպատակները 

Ի՞նչ կոնկրետ գիտելիքների են տիրապետելու աշակերտները: 
Ո՞ր կոնկրետ ունակություններն են զարգացնելու և որի՞ 
կիրառման մեջ են հմտանալու: 

Ի՞նչ վերաբերմունքներ կձևավորվեն աշակերտների մոտ: 

Արդյունքները Ազգային ուսումնական պլանի ո՞ր պահանջները/
չափորոշիչներն է բավարարում դասը: 
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Գնահատման առարկան և 
ընթացակարգերը 

Ինչպե՞ս կարող ենք որոշել աշակերտների առաջընթացը: Ի՞նչն 
է լինելու դիտարկման  և վերլուծության օբյեկտը գնահատելիս 
(բանավոր շնորհանդեսը, քննարկումը, գրավոր աշխատանքը 
և այլն: Ի՞նչ տիպի գնահատում (զարգացնող, որոշող, 
անհատական, խմբային...) կկիրառեք: Ո՞ր չափանիշներով 
կգնահատվեն աշակերտները (սխեմաներ, գնահատման 
աղյուսակներ):   

Ուսումնական նյութ և 
տեխնիկական ռեսուրսներ 

Ի՞նչ նյութ է հարկավոր: Ո՞ր գրքերից օգտվենք: Որքանո՞վ են 
համապատասխանում ընտրված տեքստերը աշակերտների 
ընթերցելու  ունակություններին: 

Չենք կարող արդյո՞ք հարցի մշակմանը ներառել 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: Ինչպե՞ս: Ի՞նչ 
տեխնիկա և օժանդակ գործիքներ են հարկավոր (օրինակ, 
համակարգիչների քանակ, պրոյեկտոր, փորձանոթ և այլն): Ո՞ր  
համակարգչային ծրագիրն է անհրաժեշտ (օրինակ՝  MS Word, 
PowerPoint և այլն): 

Դասի ընթացքը/դասարանային 
մենեջմենթ  

Ո՞ր ակտիվությունները կիրականացնենք ուսումնական 
նպատակին հասնելու համար: Որքա՞ն ժամանակ 
կտրամադրենք յուրաքանչյուր ակտիվությանը: Ինչպե՞ս 
կկարողանանք շահագրգռել աշակերտին, կենտրոնացնել  
թեմայի վրա և ակտիվացնել նախկին գիտելիքները:  Ինչպե՞ս 
կկարողանանք կարգավորել գիտելիքի կառուցումը: Ինչպե՞ս 
կկարողանանք միավորել և ամրապնդել սովորածը: 

Ինչպե՞ս կաշխատեմ աշակերտների հետ  (անհատական/
զույգերով/խմբերով/աշխատանք ամբողջ դասարանի հետ): 
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XIII – Դասի սցենարներ 

I գլուխ – Իրականն ու երևակայականը երաժշտության մեջ

Թեմա Ուսումնական թեման  չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող հարցեր  

Հեքիաթային աշխարհը 
երաժշտության մեջ 

Ինչպե՞ս են ստեղծվում հեքիաթային կերպարները երաժշտության մեջ: 
Ինչպե՞ս են կիրառում լադի անկայուն աստիճանները երաժշտության մեջ 
հեքիաթային կերպարները փոխանցելու համար: Ինչպե՞ս ձայնագրենք 
երաժշտական մեղեդին, որը կառուցված է խրոմատիկ շարժընթացների 
վրա:   

Ո՞ր  նախնական գիտելիքների և փորձի վրա տեղի կունենա նոր, յուրացվելիք նյութի կառուցումը

Նախնական  գիտելիքներ  Նախնական  փորձ  

Հասկացություններ. 

Մեղեդի, մեղեդու ներդաշնակ կամ 
թռիչքաձև շարժում, հյուսվածք, ինտերվալ, 
ռիթմ, տեմպ, դինամիկա, տեմբր:   

•	 Երգել երգչախմբում: 

•	 Երգակցել  ուսուցչի երգին:

•	 Երկխոսություն, քննարկում:

•	 Կատարել ռիթմիկ վարժություններ:

•	 Ռիթմորեն նվագակցել երաժշտությանը: 
 

Դաս 1-2 

Թեմա. Պարզիր,  ի՞նչ ես հիշում, ինչը՝ ոչ:

Նպատակը.  Հիմնվելով նախնական գիտելիքների և փորձի վրա՝ նոր գիտելիքներ և 
հմտություններ ձեռքբերելու նպատակով աշակերտների ներգրավում ստեղծագործական 
գործընթացին: Փոխհամագործակցության, տարբերվող կարծիքի հանդեպ հարգանք ցուցաբերելու, 
տեղեկատվություն հայթայթում-ներկայացնելու հմտությունների զարգացում:  

Հանձնարարական ուսուցչին.
 Մեր կողմից առաջարկած նախագիծն իրականցնելու նպատակով աշակերտի գրքում 

ներկայացված փուլերը, որոնց կատարման համար աշակերտների նախնական  գիտելիքները/
փորձը (նկատառվում է նախորդ  ուսումնական տարում  LMMS ծրագրում աշխատելու 
փորձը) ակտիվացնելուց բացի, նաև նրանց յուրօրինակ նախապատրաստումն է նոր, հետագա 
գիտելիքների ձեռքբերման  համար, մոտիվացիոն նախագիծ է: Հենց այս նպատակին են ծառայում 
ակտիվությունները.

1. Ստեղծել երաժշտական շապիկ հաղորդման համար:
2. Մշակել հաղորդման լոգոտիպ (պատկերանիշ):
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3. Պարբերական հաղորդումների համար  (շաբաթը/ամիսը մեկ անգամ) պատրաստել անոնս 
(ծանուցում):

4. Գովազդել պարբերական հաղորդումները (ազդ, այլ):
Ցանկալի է, նախագիծը գրվի ըստ համապատասխան ժամանակի և շարունակվի թեկուզ մեկ 

կիսամյակի ընթացքում: 
Հուսով ենք, աշակերտների ստեղծագործականությանը, նրանց բարձր երևակայության 

ունակությանը գումարելով ուսուցչի կողմից կատարած ճիշտ իմաստավորված և ծրագրված  
կազմակերպումը, ռեսուրսների որոնման համար խորհրդատվությունը, նախագիծը կդարձնի 
հետաքրքիր: 

Կարծում ենք, նախագիծն ընթանալու գործընթացում կդրսևորվեն աշակերտների 
ստեղծագործելու ունակությունները:

Գնահատման աղյուսակներ. ո՞ր ունակություններն ենք  դիտարկելու և գնահատելու: 

Հարցին մոտենում է ստեղծագործականորեն 0-2 մ.

Հիմնավորում է սեփական կարծիքը 0-3 մ.

Ունի շնորհանդեսի/խնդիրը ներկայացնելու ունակություն 0-3 մ.

Տիրապետում է երաժշտա-համակարգչային ծրագրին, կիրառում է այդ գիտելիքներն 
ու հմտությունները 

0-2 մ.

Շնորհանդես ներկայացնողի գնահատման աղյուսակներ (նմուշ).

Շնորհանդեսը 
ներկայացնողի 

անունը 

Գնահատման չափանիշները Շնորհանդես ներկայացնողը 
գնահատվում է երեք բալանի 

համակարգով՝ 1,2,3,
•	Կենսուրախ էր և անկեղծ: 
•	Հաճախ էր նայում լսարանին:
•	Համոզիչ քննարկում  էր:
•	Մտքերն առանձնանում են 
ինքնատիպությամբ:
•	Չէր շփոթվում և չէր անհանգստանում, 
քննարկում էր բանավոր:
•	Պահպանել է շնորհանդեսի 
կանոնակարգը:

Ընդամենը՝ 

Բացատրություն՝
1 միավոր՝ ամենացածր
2 միավոր՝ միջին
3 միավոր՝ բարձր
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Խմբի անդամների ներգրավվածության վերահսկողությունն ու ինքնագնահատումը

«Մասնակցության թխվածք» 

Հրահանգ. Աշակերտները պետք է բաժանեն նման «թխվածքն» 
այնպես, որ ցույց տան խմբի յուրաքանչյուր անդամի խմբային 
աշխատանքում ներդրած ավանդի և ներգրավվածության 
հաճախականությունը: Գրեն անուններ, օրինակ՝  

sand

mar

lev

Սանդրո 
20 %Լևանի 

35 %

Մարիամ 
40 %

Ինքնագնահատման հարցաշար.

Իմ հմտությունների վերահսկողությունը
1. Անվանեք այն գիտելիքներից մեկը, որը ձեր շնորհիվ/օգնությամբ սովորել է ձեր խմբի 
անդամը:
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
2. Անվանեք այն 1-2 հմտությունները, որոնք գիտակցաբար կիրառել եք ձեր խմբի/զույգի հետ 
աշխատելիս: Գրեք, թե ինչպես եք դա իրականացրել:
------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------
3. Այս անգամ ի՞նչ եք սովորել նոր խմբում աշխատելիս: Ի՞նչ է ներկայացրել  խմբի մյուս 
անդամների զույգը, ինչի մասին նախկինում չեք մտածել: 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------------------------------------------

Դաս 3-4 

Թեմա.  Հեքիաթային երաժշտություն
Նպատակը՝ զարգացնել երաժշտության ունկնդրման-վերլուծության հմտությունները: 

Ծանոթանալ նոր երաժշտական տերմիններին, կատարել ռիթմիկ վարժություններ:
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսապրոյեկտոր, տեսաժապավեններ-

ունկնդրման նյութեր՝ Է. Գրիգ «Լեռնային արքայի քարայրում» («Պեր Գյունտ»):

Ակտիվություն I 
Ուսուցիչը դասարանի աշակերտներին հեշեցնում է նախորդ ուսումնական տարում անցած 

Է.Գրիգի երաժշտությամբ «Պեր Գյունտ» դրամայի բովանդակությունը.
-Հիշում եք Պեր Գյունտ անունով երիտասարդին: Պերը 40 տարի շարունակ թափառում էր 

աշխարհով մեկ՝ Ամերիկայում, Չինաստանում, Աֆրիկայում: Մի անգամ էլ անտառում թափառելու 
ժամանակ, նա  անսպասելիորեն հանդիպում է լեռնային  թագավորի աղջկան: Աղջիկը Պերին տանում 
է «չար ոգիներով»  պատված հոր տերություն՝ քարայր, որտեղ ապրում էին տրոլներ, գոբլիններ ու  
կախարդներ:

- Եկեք միասին քննարկենք, թե ինչպես, ինչ հնարքներով է նկարագրում հեքիաթային աշխարհը 
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կոմպոզիտոր Է.Գրիգը երաժշտական հնչյունների միջոցով:  
Դիտում են նոտային գրառման  I – II տակտերը:
– Այս տակտերում տեսնում ենք ռե-լյա նոտաները: Հաշվեք, թե որքան աստիճան է ռե-ից մինչև 

լյա՝  5 աստիճան, ուրեմն, ի՞նչ իներվալ է՝ կվինտա: 
– Եկեք, երգենք այս նոտաները:Երգում են: Ոսուցիչը նույնպես երգում է նրանց հետ միասին, 

զուգահեռաբար նվագելով  մեղեդին:  
– Ի՞նչ է հիշեցնում այս հնչյուններից կազմված օստինատոն: Վերհիշում են օստինատո 

տերմինի բացատրությունը: Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ քայլերով են տեղաշարժվում  հեքիաթային 
կերպարները՝տրոլները, գոբլիններն ու  կախարդները: 

– Ինչպիսի՞ մեղեդի եմ կատարել այս օստինատոյի ֆոնի վրա՝ մեղեդային գիծը կանոնավոր է, 
աստիճանաձև,  թե թռիչքաձև: Ուսուցիչն առաջարկում է աշակերտներին դիտել նոտաների  տեքստը, 
որտեղ հստակ տեսանելի է մեղեդային գծի շարժումը: Պարզում է նաև, թե որ ռեսգիստրում է հնչում 
մեղեդին (բասի բանալու նոտաների վրա դրվում է շեշտը՝ ցածր, թավ հնչյուններ)... 

Ակտիվություն II 
Ոսուցիչը  ցուցադրում և ունկնդրելու նպատակով միացնում է երաժշտական հատվածը: 

Ունկնդրման ընթացքում կրկին քննարկում է այն դրվագները, որոնք ընդգծվել են առաջին 
ակտիվության մեջ՝ ներածություն, մեղեդին ցածր ռեսգիստրում և այնուհետև ռեգիստրային 
փոփոխություն՝ ցածր-միջին-բարձր... 

Ակտիվություն III
Կատարում են ռիթմիկ գծագիր ծափերի միջոցով: Կրկին կատարելիս, ուսուցիչը նորից միացնում 

է ժապավենը, և երաժշտությանը ռիթմորեն ուղեկցում են ծափերով: 

Ցուցում.
Թեմայի ընդհանրացում-ամփոփումը տեղի կունենա հաջորդ դասին: 

Ակտիվություն IV
Աշակերտները երաժշտությունն ունկնդրելու արդյունքում ստացած տպավորությունները 

փոխանցում են երկի/նկարի միջոցով:

II ժամ

Ակտիվություն I 
Աշակերտներն  ընթերցում  են նախորդ դասին կատարած առաջադրանքը: 

Ակտիվություն II
Առաջին դասին ուսուցիչը զրուցելիս գործածել է նոր հասկացություն՝ ռեգիստր: Տերմինը 

բացատրելու նպատակով, կատարում է հետևյալ ակտիվությունը՝ աշակերտները երգում են 
հնչյունաշարը առաջին օկտավայի սոլ-ից մինչև երկրորդ օկտավայի սոլ-ը:
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Մեկնաբանություն.

Բնականաբար, աշակերտները կդժվարանան երգել այս ռեգիստրում և ինտոնացիան նույնպես 
կստացվի ոչ մաքուր: Հենց դա է մեր   նպատակը՝ երգելու ընթացքում երեխան ինքը պետք է որոշի, 
թե որ ռեգիստրում  է ավելի հարմարավետ  կարողանում հնչեցնել ձայնը:  

Աշակերտները երգում են գամմա ՝ առաջին օկտավայի դո-ից վերընթաց ուղղությամբ:
– Հիշեք, ո՞ր դեպքում ավելի դժվարացաք երգել: Այսպես ուսուցիչը կօգնի աշակերտներին 

որոշել սեփական ձայնի դիապազոնը (ձայնածավալ), զուգահեռաբար բացատրելով ռեգիստր 
տերմինի նշանակությունը: 

Ռեգիստր –ձայնի կամ գործիքի դիապազոնի հատված, որն ունի վառ գունեղ և տեմբրային 
բնութագրիչներ: 

Ակտիվություն III
Ուսուցիչն ունկնդրելու համար միացնում է Է. Գրիգի «Լեռնային արքայի քարայրում» 

նվագախմբային պիեսի հատվածը և միասին ընդհանրացնում, ամփոփում են,  թե ինչ 
արտահայտչամիջոցներով և հնարքներով է նկարագրել կոմպոզիտորը երաժշտական հեքիաթային 
աշխարհը: 

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – որոշող  գնահատում

Երգում է հնչյունաշարի ինտերվալները, երգակցում է ուսուցչին:  0-2 մ.

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած 
տպավորությունների մասին: 

0-3 մ.

Զրուցելիս կիրառում է երաժշտական տերմիններ: 0-2 մ.

Երաժշտությանը ուղեկցում է ռիթմորեն:  0-2 մ.

Տարբերում է ռեգիստրները  տարբեր բարձրություններում հնչած/
կատարած դարձված/եղանակ ունկնդրելիս/կատարելիս (բարձր-ցածր):  

0-1 մ. 

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող   գնահատում

 Գնահատման չափանիշներ Կարող է  Դժվարանում է Չի կարող 

Երգում է հնչյունաշարի ինտերվալները, երգով 
ուղեկցում է ուսուցչին:  

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման 
արդյունքում ստացած տպավորությունների 
մասին, զրուցելիս կիրառում է երաժշտական 
տերմիններ:

Երաժշտությանը ուղեկցում է ռիթմորեն:  
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Տարբերում է ռեգիստրները  տարբեր 
բարձրություններում հնչած/կատարած 
դարձված/եղանակ ունկնդրելիս/կատարելիս 
(բարձր-ցածր):  

Դաս 5

Թեմա. Ինչպե՞ս են կոմպոզիտորները նկարագրում հեքիաթները երաժշտությամբ: 
Նպատակը. Զարգացնել երկխոսության, դատողության, երաժշտության ունկնդրման-

վերլուծության հմտությունները: Զրուցելիս կիրառել երաժշտական տերմիններ: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսապրոյեկտոր, տեսաժապավեններ-

ունկնդրման նյութեր՝ Ն.Ռիմսկի-Կորսակովի «Շահրազադե» սիմֆոնիկ սյուիտ:  

Ակտիվություն I 
Վերհիշում են նախորդ  դասերին քննարկած հարցերն այն մասին, թե երաժշտության որ 

արտահայտչամիջոցներով է նկարագրել կոմպոզիտորը այս կամ այն բովանդակությունը, 
տրամադրությունը: Վերհիշում են ռեգիստր տերմինը:  

Ակտիվություն II
Դասարանում միասին ընթերցում են «Շահրազադե» հեքիաթի (ըստ «1001 գիշեր« հեքիաթի) 

համառոտ բովանդակությունը ՝ Շահրիար սուլթանի և նրա կանանցից մեկի՝ Շահրազադի մասին:    

Ակտիվություն III
Երկխոսություն.
–Եկեք քննարկենք. եթե լինեիք կոմպոզիտոր, ապա  ի՞նչ միջոցներով կնկարագրեիք Շահրիարի 

երաժշտական դիմանկարը: Նույն հարցը հղում է նաև Շահրազադի երաժշտական դիմանկարի հետ 
կապված: 

Պարզում է, թե որ տեմբրը (երաժշտական գործիքը) կհամապատասխաներ Շահրիարի 
երաժշտական դիմանկարին, որ երաժշտությանը կտային նախապատվություն՝ շարժուն, թռիչքաձև, 
թե հանդարտ, կանոնավոր: Ռիգիստրը ցածր, միջին, թե՞ բարձր: Դինամիկան, տեմպը: 

Զուգահեռաբար, փուլ առ փայլ քննարկում են յուրաքանչյուր տերմինի նշանակությունը: 

Ակտիվություն IV
Ունկնդրելու համար միացնում է հատվածներ Ն.Ռիմսկի-Կորսակովի «Շահրազադե» սիմֆոնիկ 

սյուիտից և առաջադրած հարցերով  պարզում  երաժշտության տեմբրը, դինամիկան, տեմպը, լադը, 
ռեգիստրը:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – որոշող  գնահատում

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած 
տպավորությունների մասին: 

0-5 մ.

Զրուցելիս գործածում է երաժշտական տերմիններ, բացատրում 
տերմինները: 

0-5 մ.
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Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող   գնահատում

Գնահատման չափանիշներ Կարող է  Դժվարանում է Չի կարող 

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման 
արդյունքում ստացած տպավորությունների 
մասին: 

Զրուցելիս գործածում է երաժշտական 
տերմիններ, բացատրում տերմինները:

Դաս 6-8

Թեմա. Ուրախ է, թե՞ տխուր, այսինքն՝ ի՞նչ է մաժորը և մինորը: 
Նպատակը. Զարգացնել երաժշտության ունկնդրման, երկխոսության, դատողության 

հմտությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, տեսապրոյեկտոր, համակարգիչ, տեսաժապավեններ-

ունկնդրման նյութեր՝ Դ.Կաբալևսկի «Ծաղրածուները», Է.Գրիգ «Թզուկների երթը»: 

Ակտիվություն I
Միասին ընթերցում են.
«Երաժշտության դասերին բազմիցս ես լսել և կռահել մաժորային (ուրախ, պայծառ) կամ 

մինորային (տխուր, վշտալի) մեղեդիներ: Այս անգամ ևս, ունկնդրիր ուսուցչի կողմից ներկայացված 
երաժշտական հատվածները, որոնք պատմում են հեքիաթային կերպարների մասին: Հեքիաթներում 
առատորեն են ներկայացված բարին և չարը, ինչը կապված է ուրախության և տխրության հետ: Երբեմն 
չար կախարդը կախարդում է բարի հերոսին, և նա վերածվում է չարի, մինչև չի հայտնվում մեկը, ով 
կախարդվածին ազատում է չարությունից... Հետաքրքիր է, ինչպե՞ս է նկարագրում կոմպոզիտորն 
այս ամենը երաժշտության միջոցով: Ի՞նչ միջոցներ է կիրառում: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը կատարում է Օդետի թեման  Պ.Չայկովսկիի «Կարապի լիճը» բալետից (տես. նոտաներ): 

Սկզբից կատարում է մինորային տարբերակը, իսկ այնուհետև հնչեցնում մաժորային տոնայնության 
մեջ: Խնդրում է աշակերտներին, որպեսզի գուշակեն, թե որ թեման ունի մաժորային, իսկ որը 
մինորային ուղղություն:
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Ցուցում՝ 
Նախքան կոնկրետ երաժշտական թեմայի լադի որոշելը, ուսուցիչը կարող է նախապատրաստել 

աշակերտներին և վարժել նրանց: Դրա համար առաջարկում ենք հնչեցնել լյա-մինոր գամման 
(այդ տոնայնության մեջ է նոտային հատվածը), շեշտը դնելով տոնիկային եռահնչյունի վրա, 
որտեղ սկզբնական ինտերվալն է փոքր տերցիան (փ. 3.): Հենց այս ինտերվալն է սահմանում լադի 
մինորային ուղղությունը:

Դրանից հետո միայն միացնում է ձայնագրությունը և աշակերտներն ունկնդրում են «Կարապի 
լիճը» բալետի երաժշտությունը: Ունկնդրման ընթացքում բարձրացնելով աջ ձեռքը մատնանշում են 
հնչողությունը մինոր լադում, իսկ ձախը բարձրացնելով՝ մաժորային տոնայնության մեջ: 

Ակտիվություն
Ունկնդրում են Պապագենոյի և Պապագենայի զուգերգը Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 

«Կախարդական սրինգը» օպերայից: Ուսուցիչը պարզում է երաժշտության բնույթը, լադը: Խնդրում է 
աշակերտներին նկարագրել երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած տպավորությունները, 
պատմելիս օգտագործելով բանալի բառերը. 
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Հեքիաթային արարած, իրական արարած, ուրախության և լույսի ճառագայթ,  
վիշտ և տխրություն,  զուգերգում առաջատարը մաժորային կառուցվածքն է,  

զուգերգում առաջատարը մինորային կառուցվածքն է 

Ակտիվություն
Մաժորը մինորից հնարավոր է տարբերել նաև Դ.Կաբալևսկիի «Ծաղրածուները» դաշնամուրային 

պիեսի օրինակով: Ուսուցիչը կատարում է պիեսը, այնուհետև մշակում առանձին հատվածները:
Լյա-սի-դո-դիեզ, լյա-սի-դո-բեկար՝ այս եղանակը բաժանում է մաժորային և մինորային 

դարձվածների և առանձին-առանձին երգել է տալիս աշակերտներին: Այնուհետև խնդրում է, 
որպեսզի գուշակեն մաժորային է հնչում, թե՞ մինորային: 

– Կոմպոզիտոր Դ.Կաբալևսկին միավորել է, մի կողմից, ծաղրածուի, որպես կատակասերի, իսկ 
մյուս կողմից՝ տխուր մարդու խառնվածքը: Այդ ամենը կոմպոզիտորը նկարագրել է մաժոր և մինոր 
լադերի հերթափոխությամբ: Լսիր երաժշտությունն ու կռահիր, թե երբ ես զգում մաժորային, իսկ երբ 
մինորային երաժշտական ինտոնացիաներ:

Ակտիվություն
Կատարում են առաջադրանք 

Ստորև ներկայացված տեքստում բաց է թողնված երկու բառ՝ մաժոր լադ և մինոր լադ: Ընթերցիր և 
համապատասխանորեն  լրացրու բաց թողնված բառերը.
Եթե հեքիաթային ստեղծագործության մեջ կոմպոզիտորը ցանկանում է արտահայտել չար ուժերի 
կողմից նվաստացված հերոսի պատկերը, ապա որպես օրենք, նա դիմում է երաժշտական թեմային 
........ լադում, իսկ եթե հերոսը հաղթում է չար ուժերին, կոմպոզիտորն այդ ամենը արտացոլում է 
....... լադում: 

Ակտիվություն
Ունկնդրել է տալիս Է.Գրիգի ևս մեկ երաժշտական երկ՝ «Թզուկների երթը»: Աշակերտները 

նկարագրում են իրենց տպավորությունները: Խոսում են երաժշտության բնույթի, մեղեդային գծի 
մասին՝ վերընթաց է, թե վարընթաց, ինչպիսի տեմպում է հնչում, պարզում են ռեգիստրը: Պարզում են 
լադը՝ մինոր է, թե մաժոր: Նվագախմբային պիեսի միջին մասը հակադիր է առաջին մասին: Այստեղ 
մաժոր լադը առաջ է գալիս առջևի պլան, մեղեդին հանդարտ է, կանոնավոր... Տրամադրությունը 
կրկին փոխում է եզրափակիչ մասը, որն առաջին մասի կրկնությունն է: Համապատասխանաբար, 
ուսուցիչը ուշադրությունը սևեռում է եռամաս ձևի վրա և խնդրում պատկերել սխեմատիկ կերպով:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – որոշող գնահատում

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած 
տպավորությունների մասին: 

0-5 մ.

Զրուցելիս գործածում  է երաժշտական տերմիններ, բացատրում 
տերմինները: 

0-3 մ.

Երգում է ուսուցչի հետ միասին: 0-2 մ.

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում
Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 
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Խոսում է երաժշտության ունկնդրման 
արդյունքում ստացած տպավորությունների 
մասին, թե ինչ տրամադրություն են ստեղծում 
ունկնդրած հատվածները: 
Զրուցելիս գործածում  է երաժշտական 
տերմիններ, բացատրում տերմինները
Կատարում է ինտոնացիոն վարժություններ 

Մեկնաբանություն.
Տվյալ ակտիվության համար նախատեսել ենք երկու դասաժամ, իսկ երրորդ ժամը, մտածում 
ենք, զիջել երաժշտական այբուբենի հարցերին, որը մանրամասնորեն և հերթականությամբ 
ներկայացված է դասագրքում զետեղված տեքստում: 

Դաս 9-10
Թեմա. Երաժշտական այբուբեն՝ դիեզ, բեմոլ, բեկար:
Նպատակը.Կատարել ինտոնացիոն վարժություններ, հարստացնել երաժշտական բառապաշարը 

նոր տերմիններով: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, դաշնամուր, նոտայի տետր:

Ակտիվություն (մոտիվացիոն)
Դիտում են նկարը: Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին նկարագրել և բնութագրել նկարը: 

Այստեղ նրանք կնկատեն անծանոթ խորհրդանիշներ (դիեզ, բեմոլ, բեկար): Սկզբից ուսուցիչը, ուղղակի 
ծանոթացնում է այդ նշանների անվանումները՝ գրատախտակի վրա նկարում է խորհրդանիշներն ու 
գրում դրանց անվանումները: 

-Ճոպանուղու վրա գիծ է, ներքևում բասի բանալին է, վերևում՝ ջութակի: Այստեղ հիշում են, որ 
ջութակի բանալու նոտաները հնչում են բարձր ռեգիստրում, իսկ բասի բանալու նոտաները՝ ցածրում: 
Վերևում դիեզն է, իսկ նեքևում՝ բեմոլը, կենտրոնում փոքր նոտաներն են...

Կարծում ենք, նման դիտանյութով ուսուցիչը հեշտությամբ կարող է բացատրել աշակերտներին, 
թե ալտերացիայի նշանների օգնությամբ ինչպես է տեղի ունենում հնչյունների բարձրացումն ու 
իջեցումը: 

 Այս ամենը տեղափոխում է դաշնամուրի մոտ և հնչեցնում հնչյունի բարձրացում-իջեցումը: 
Աշակերտները պատասխանում են առաջադրված հարցերին: 

Մեկնաբանություն.
Անշուշտ, աշակերտների համար հեշտ չի լինի ընկալել և կռահել հնչյունի բարձրության 
փոփոխությունը կես տոնով, սակայն այստեղ կարևոր է նրանց ուշադրության կենտրոնացումը: 
Թեև, եթե ուսուցիչը մյուս դասերին իրականացնի ունկնդրում-բացահայտման ակտիվությունները 
և այդպիսով վարժի աշակերտների լսողական հմտությունները, ապա կհասնի որոշակի արդյունքի: 
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Ակտիվություն
Ընթերցում և միասին իմաստավորում են ալտերացիայի նշանների ֆունկցիան,
 այնուհետև նոտաների տետրում գրառում այդ խորհրդանիշները: 

Ակտիվություն
Տոնի և կիսատոնի հասկացությունները ուսուցիչը բացատրում է երաժշտական գործիքի մոտ:
Դասագրքում մանրամասնորեն նշված են բոլոր փուլերը:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – որոշող գնահատում

Զրուցելիս գործածում  է երաժշտական տերմիններ, բացատրում 
տերմինները: 

0-5 մ.

Ուսուցչի հետ միասին երգում է ինտերվալներ: 0-5 մ.

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Զրուցելիս գործածում է երաժշտական 
տերմիններ, բացատրում տերմինները:

Ուսուցչի հետ միասին երգում է ինտերվալներ:

Դաս 11 

Թեմա. Կիկիմորա՝ չար արարած
Նպատակը. Բացահայտել երաժշտական կերպարի տարբեր հատկանիշները և անվանել այն 

արտահայտչամիջոցները,  որոնց օգնությամբ կերտվում են երաժշտական դիմանկարները (մեղեդի, 
տեմբր, ռեգիստր, լադ) - երաժշտության ունկնդրում-վերլուծություն, երկխոսություն, քննարկում, 
ինտոնացիոն վարժությունների կատարում:

Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, դաշնամուր, համակարգիչ, տեսաժապավեններ, ունկնդրման 
նյութեր՝ Ա.Լիադովի «Կիկիմորա» սիմֆոնիկ պատկերը, այլ ձայնա/տեսաերիզներ (ըստ ընտրության):

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են ուսուցչի կողմից ներկայացված մի քանի երաժշտական հատվածներ: 

Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին նկարագրել իրենց տպավորությունները: Ենթադրություններ 
անեն, թե ինչի մասին կարող է պատմել երաժշտությունը, ինչ կերպար են պատկերացնում ՝ դրական, 
թե՞ բացասական, հեքիաթային, թե՞ իրական: 

Մեկնաբանություն.
Ունկնդրման երգացանկի տեսանկյունից, ուսուցիչը կարող է ընտրել ինչպես նախորդ դասերին 

ունկնդրած, այնպես էլ աշակերտների համար  անծանոթ ստեղծագործություններ: 

Ակտիվություն
 Ուսուցիչը դաշնամուրի վրա նվագում է խրոմատիկ շարժընթացի վրա կառուցած կարճ 

եղանակԱ.Լիադովի «Կիկիմորա» սիմֆոնիկ պատկերից:
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Երգում են այս եղանակը «լյա» հնչյունից: 

– Ձեր կարծիքով, այս եղանակով հնարավոր է մարմնավորել հեքիաթային, թե՞ իրական 
կերպարներին: Ինչո՞ւ եք այդպես կարծում: 

– Այնուամենայնիվ, ո՞ր հեքիաթային հերոսին է հիշեցնում այս եղանակը: 

– Բարի է կերպարը, թե՞ չար:

Ակտիվություն
 Ունկնդրում են Ա.Լիադովի սիմֆոնիկ պատկերի հատվածը, և ուսուցիչը տալիս է հետևյալ 

հրահանգը՝
– Ունկնդրեք հատվածը և փորձեք գուշակել մեր կողմից հնչեցված եղանակը: Ձեռքը բարձրացնելով 

մատնանշեք եղանակի հնչեցումը:

Մեկնաբանություն.
Ստեղծագործության մեջ բազմիցս է հնչելու Կիկիմորայի լեյտմոտիվը: Դա տեղի է ունենում մեկ 
տարբեր տեմբրերի միջոցով, մեկ էլ ռեգիստրների հերթագայությամբ: Համապատասխանաբար, 
ուսուցիչը նույնպես այնպես է հղում հարցերը, որ աշակերտները «հայտնաբերեն» և՛ տեմբրի 
փոփոխությունը, և՛ ռեգիստրի: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը պատմում է հեքիաթային կերպար Կիկիմորայի մասին: Կիկիմորան ճահճային 

արարած է: Նա շատ չար է և վտանգավոր: Արտաքնապես նույնպես տգեղ է՝ նիհար, սևասև, գլուխը 
չափից դուրս փոքր, իսկ մարմինը չէիք տարբերի չոր խոտի ցողունից...

Ուսուցիչը միացնում է ժապավեններ տարբեր հաջորդականությամբ:
Ստորև ներկայացված բացատրություններն աշակերտները պետք է համապատասխանեցնեն 

ունկնդրած հատվածին, օրինակ՝ ուսուցիչը միացնում է ժապավենը 0:54 րոպեից, աշակերտները 
դասագրքում պետք է ընթերցեն բացատրություններն ու կռահեն, թե դրանցից որն է 
համապատասխանում ունկնդրածին.

1) Կիկիմորան ապրում է հեռավոր լեռներում, կախարդի մոտ: (ժապավեն՝ 0:54 րոպե)
2) Առավոտից երեկո Կիկիմորային զվարճացնում է նրա Բայուն կատուն, պատմելով 

տարօրինակ հեքիաթներ: (ժապավեն՝ 0:55-1:27 րոպե)
3) Հուզվում, փոթորկվում է Կիկիմորան իր բյուրեղյա օրորոցում: Բայուն կատուն հանգստացնում 

է նրան, շշնջալով կախարդում սարսափեցնող աղոթքներով: (ժապավեն՝ 1:29-1:40 րոպե):

Ակտիվություն
Դասագրքում զետեղված հարցերը քննարկում են միասին, հնարավոր է կոնկրետ ժապավենը 

ուսուցիչը միացնի մի քանի անգամ: 

– Ինչպե՞ս է նկարագրում կոմպոզիտորը հեռավոր լեռների կախարդի տերությունը: Ո՞ր ռեգիստրն 
է կիրառում: Ո՞ր տեմբրերը (երաժշտական գործիքները)՝ փողային, թե լարային: 

– Ինչպիսի՞ն են Բայուն կատվի հեքիաթները՝ հանգիստ, բարի, թե տարօրինակ, չար: Ուշադրություն 
դարձրեք ռեգիստրին՝ ցածր ռեգիստրի հնչյուններ են լսվում, թե միջին կամ բարձր: 
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– Ո՞ր տեմպին է դիմում կոմպոզիտորը՝ դանդաղ, միջին թե՞ արագ: Ի՞նչի հաղորդմանն է ծառայում 
դանդաղ տեմպը: Արագ տե՞մպը: 

– Ինչպե՞ս է բնութագրել կոմպոզիտոր  Ա.Լիադովը  Կիկիմորային: 

– Կիրառել  է մաժորային, թե՞ մինորային լադը:

– Ձեր կարծիքով, ի՞նչ զգացմունքներ, մտքեր, բնավորություն ունի Կիկիմորան:

– Բարձրացնելով ձեռքը մատնացույց արեք այն տեղը, որտեղ կոմպոզիտորը երաժշտության 
միջոցով նկարագրել է ահա այս դրվագը. «թրխկացնում և շրխկացնում է Կիկիմորան առավոտից 
երեկո, սուլում և ֆշշացնում երեկոյից կեսգիշեր...»: 

– Եվ վերջում, հավանե՞լ եք երաժշտությունը: Բացատրեք, թե ինչու: 

Այս կերպ տեղի կունենա հարցի ընդհանրացում-ամփոփումը:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – որոշող գնահատում

Երգում է եղանակ/երգակցում է ուսուցչին: 0-1 մ.

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած 
տպավորությունների մասին: 

0-3 մ.

Զրուցելիս գործածում  է երաժշտական տերմիններ, բացատրում 
տերմինները: 

0-1 մ.

Գուշակում է երաժշտության արտահայտչամիջոցներն ու հնարքները և 
հիմնավորում, թե ինչ բովանդակություն ունի յուրաքանչյուր երաժշտական 
դիմանկար: 

0-5 մ. 

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում 

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Երգում է հնչյունաշարը, ինտերվալները, 
երգակցում է ուսուցչին: 

Խոսում է երաժշտության ունկնդրման 
արդյունքում ստացած տպավորությունների 
մասին, զրուցելիս գործածում  է երաժշտական 
տերմիններ:

Ռիթմորեն ուղեկցում է երաժշտությանը: 

Գուշակում է երաժշտության արտահայտիչ 
միջոցներն ու հնարքները և հիմնավորում, թե 
ինչ ծանրաբեռնվածություն ունի յուրաքանչյուր 
երաժշտական դիմանկար:

Դաս 12-13 

Թեմա. Խրոմատիզմը երաժշտության մեջ, խրոմատիզմը նկարչության մեջ
Նպատակը. Երկխոսություն, քննարկում, կատարել ինտոնացիոն վարժություններ, գծով, ձևով, 

գույնով փոխանցել երաժշտության ունկնդրման արդյունքում ստացած տպավորությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, նկարչական տետր և գունավոր մատիտներ, դաշնամուր: 
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Ակտիվություն
Ուսումնասիրում են Լ. Աֆրեմովի «Երեք ընկերը» նկարը: Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին 

զույգեր կազմել և միասին բնութագրել նկարը, նկարագրել այն: 

– Ի՞նչ տրամադրություն էր ցանկանում փոխանցել  նկարիչը այս գույներով: 
– Ամենից շատ ո՞ր գույնն եք հավանում: 
– Ի՞նչ հույզ է հաղորդում այդ գույնը: Ի՞նչ բնույթի երաժշտությամբ կձևավորեիք այս նկարը: 
– Ի՞նչ երաժշտություն լսելու ցանկություն առաջացրեց այս նկարը՝ մաժորային, թե մինորային: 
– Կարո՞ղ ենք արդյոք ընկալել նկարն, ինչպես մաժորային, այնպես էլ մինորային 

տրամադրությամբ:  D
– Ուշադրություն դարձրեք նկարի կերպարներին, երկու աղջիկ շոյում են շանը: Շունն ունի տխուր 

հայացք, գո՞ւցե ինչ-որ տեղ է ցավում: Առաջին հայացքից, կարծես ուրախ, բազմերանգ միջավայր է....

Մեկնաբանություն.
Ուսուցիչը զրույցը պետք է տանի դեպի այն, որ նկարի վրա չնայած լուսավոր, պայծառ գույների 
և համապատասխանաբար, այս գույներից ծագած մաժորային, ուրախ տրամադրության, կա նաև 
որոշակի դետալ (թախծոտ շունը), որն ընդգծում է տխուր տրամադրությունը: 
Այս եղանակի հուզական տրամադրությունը սահմանվում է մաժորի և մինորի հաջորդականությամբ, 
այսինքն՝ այստեղ տեղի է ունենում յուրօրինակ ձայնաստիճանային շեղում մերթ դեպի մինորը, 
մերթ էլ դեպի մաժորը, իսկ նման շեղումը պայմանավորված է այսպես կոչված խրոմատիզմով: 

. 
Ակտիվություն
– Խրոմատիզմը հեշտությամբ կարող ենք նկատել նոտային օրինակում՝ ըստ ալտերացիայի 

նշանների: Այն դժվար չէ բացահայտել նաև ունկնդրելու ընթացքում:

G b h hq qq qBnn½ Bnn½q q h¨©©©©©©©´©©©©©©´©©©©®
Դո մաժոր Դո մինոր Դո մաժոր

Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին «լյա» հնչյունով երգել եղանակ, այնուհետև 
համապատասխանեցնել նաև բառեր: 

Ակտիվություն
 Դիտում են սխեման, որտեղ դաշնամուրի 

ստեղների վրա ակնհայտորեն երևում է, թե ինչպես 
է տեղի ունենում հնչյունի բարձրացում-իջեցումը 
ալտերացիայի նշանների օգնությամբ և ստեղների 
վրա ինչպես է պետք նվագել խրոմատիկ գամման:
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Մեկնաբանություն.
Ուսուցիչն ինքը կարող է մտածել խրոմատիկ հնչյունաշար (3-4 հնչյունային եղանակներ, ֆրազներ), 
և աշակերտներն ունկնդրեն այն, հնարավոր է նաև, որ աշակերտն ինքը  (ըստ ցանկության) նվագի 
վերընթաց և վարընթաց 3-4 հնչյունային խրոմատիկ եղանակներ: 

 

Ակտիվություն

 Աշակերտներն ունկնդրում են ուսուցչի կողմից ներկայացված մեղեդին, այնուհետև ուսուցիչը 
խնդրում է աշակերտներին խրոմատիկ ներկերի, գույների կիրառմամբ ստեղծել կոմպոզիցիա՝ 
ներկել տարբեր երկրաչափական պատկերներ և ըստ ցանկության, կոմպոզիցիոն կերպով այնպես 
տեղավորել, ինչպես թելադրում է երաժշտությունը: 

Այնուհետև աշխատանքը ներկայացնեն համադասարանցիներին և բացատրեն, թե ինչու են 
ընտրել այդ գույնը, ինչու են պատկերել երաժշտությունն այդ գույներով:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Երգում է եղանակ/ երգակցում է ուսուցչին:

Երաժշտության ունկնդրման արդյունքում 
ստացած տպավորությունները փոխանցում 
է նկարի միջոցով, գույներով, այնուհետև 
բացատրում, թե այդկերպ ինչ էր ցանկանում 
փոխանցել: 

Զրուցելիս գործածում է երաժշտական 
տերմիններ:

Դաս 14-15 

Թեմա. Երաժշտական հեքիաթներ 
Նպատակը. Տարբերել մինոր և մաժոր լադերը, խրոմատիկ հնչյունաշարը: Երաժշտության 

ունկնդրում-վերլուծություն, բացահայտել խրոմատիկ հնչյունաշարը երաժշտության ունկնդրման 
ընթացքում, ստեղծագործել- երգել պարզ երաժշտություն: 

Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսաժապավեններ, ունկնդրման նյութեր՝Մ.
Գլինկա հատված «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայից, Ն.Ռիմսկի-Կորսակովի «Իշամեղվի թռիչքը» 
«Հեքիաթ Սալթան թագավորի մասին» օպերայից, Կլոդ Դեբյուսիի «Ֆավնի հետկեսօրյա հանգիստը» 
պրելյուդը:

Ակտիվություն

1) Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին երգել դիատոնիկ գամմաներ (մինոր, մաժոր), 
այնուհետև կռահել մաժորային են, թե մինորային:

2) Նվագում է խրոմատիկ գամմա, որից հետո երգում «լյա» հնչունից: 
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3) Նվագում է խառը հաջորդականությամբ (միջին տեմպում, պարզ) մաժորային, մինորային և 
խրոմատիկ հնչյունաշարեր և խնդրում, գուշակել: 

Ակտիվություն
Աշակերտները լսում են երեք հատված ֆրանսիացի կոմպոզիտոր Կլոդ Դեբյուսիի «Ֆավնի 

հետկեսօրյա հանգիստը» պրելյուդից: Այդ հատվածներից նրանք պետք է ընտրեն, թե որն է 
համապատասխանում ստորև ներկայացված բովանդակությանը: 

1) Աշնանային ջերմ օր է: Ֆավնը խաղաղ քնած է: Հետզհետե արթնանում է և իր ֆլեյտայի վրա 
հնչեցնում նուրբ մեղեդի (ժապավեն՝ 0:59 րոպե): 

2) Հանկարծ նրան մոտենում է հավերժահարսների (նիմֆաների) խումբ, որոնց շարքում է 
գլխավոր նիմֆան: Երբ Ֆավնը փորձում է մոտենալ նրանց, նիմֆաները անսպասելիորեն փախչում 
են, իսկ գլխավոր նիմֆան մնում է նրա մոտ(ժապավեն՝ 2:00-3:00 րոպե): 

3) Ֆավնը և Նիմֆան միասին պարում են: Պարի ընթացքում Նիմֆայի ձեռքից ընկնում է իր 
մանդիլը (գլխաշոր): Միայնակ մնացած Ֆավնը վերցնում է մանդիլն ու սեղմում կրծքին: 

Ուսուցիչը ներկայացնում է այս մեղենին, ունկնդրելուց հետո հարցնում, թե ինչ շարժումներ 
են բնորոշ այս մեղեդուն՝ վերընթաց, թե վարընթաց, ուրիշ ի՞նչ նշանով կարող են բնութագրել 
ունկնդրածը (ենթադրվում է խրոմատիզմը): 

Ակտիվություն
Նախքան դասագրքում Ֆավնի, որպես դիցաբանական կերպարի մասին հավելյալ 

տեղեկություններ ընթերցելը, ուսուցիչը հարցնում է .

– Ձեր կարծիքով, ի՞նչ տեսք ունի Ֆավնը: Երաժշտության միջոցով նկարագրեք նրա արտաքինը: 
Այնուհետև ընթերցում են «մի փոքր տեղեկություն դիցաբանությունից» հավելյան տեղեկատվությունը: 
Ուսուցիչը ժապավենի վրա ցույց է տալիս Ֆավնին: Պարզում է, թե որքանով է արդարացվել 
նրանց ենթադրությունը, արտացոլո՞ւմ է արդյոք երաժշտությունը այդ կերպարի արտաքինը, թե՞ 
ընդհակառակը, չի համապատասխանում երաժշտության բնույթին: 

Ակտիվություն
Ունկնդրում են Ն.Ռիմսկի-Կորսակովի «Իշամեղվի թռիչքը» «Հեքիաթ Սալթան թագավորի մասին» 

օպերայից:
Բնութագրում են երաժշտությունը: Պարզում են, թե երբ է հնչել երաժշտության մեջ խրոմատիզմը: 

Ակտիվություն
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1) Ուսուցիչը դաշնամուրի վրա նվագում է այս եղանակը: Քանի որ այն ցածր ռեգիստրում է 
(բասի բանալու նոտաներ), եղանակը դեռ երգում է և հարցնում աշակերտներին, խրոմատիկ է, 
թե՞ դիատոնիկ, վերընթաց, թե՞ վարընթաց, մոտավորապես ի՞նչ կերպար է մարմնավորում նման 
եղանակը և այլն: 

2) Մեկ օկտավայով բարձր ռեգիստրում երգում է եղանակը: Երգելը ցանկալի է, որպեսզի 
աշակերտները լավ մտապահեն և ունկնդրման ընթացքում բացահայտեն այն: 

3) Ունկնդրել է տալիս (դեռ ցույց չի տալիս) ժապավենը Մ.Գլինկայի «Ռուսլան և Լյուդմիլա» 
օպերայից հերոս Ռուսլանի հանդիպումը հսկայական Գլխի հետ դրվագը: Խնդրում է ուշադիր լսել, 
իսկ այնուհետև գուշակել նրանց համար ծանոթ եղանակը: 

4) Ցույց է տալիս ժապավենը, որից հետո միայն ընթերցում են.

«Իսկ սա հերոս ասպետ Ռուսլանն է, ով ինքնամոռաց փնտրում է իր սիրեցյալին՝ Լյուդմիլային, 
որին փախցրել է չար կախարդ Չերնոմորը... Այս մասին պատմում է կոմպոզիտոր Մ.Գլինկայի 
«Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերան: 

...Մեռյալ դաշտում Ռուսլանը հանդիպում է հսկայական Գլխին: Գլուխն այնքան մեծ է չափերով, 
որ նույնիսկ Ռուսլանի ձին նրա մոտ փոքրիկ կատվի տեսք ունի: Երբ Գլուխը հոգոց է հանում, 
փոթորիկ է սկսվում...» 

 Տեղեկատվություն ուսուցչին.
 «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայում երգչաձայնը բասն է: Առհասարակ, այդ երգչաձայնը 
ամենաուժեղն է, առնական, թեև Մ.Գլինկայի օպերա-հեքիաթում կա մեկ կերպար, որին չի 
համապատասխանում այս ուժեղ երգչաձայնը՝ բասը: Հետաքրքիր է՝  ո՞ր ձայնով պետք է կատարեր 
այդ ահավոր, կախարդված արարածը՝ «Գլուխը» իր առնական դերերգը: Այդ կերպարի ձայնը 
պետք է լիներ շատ ավելի ուժեղ, քան հերոս Ռուսլանի ձայնը: Կոմպոզիտոր Մ.Գլինկան այդ ձայնը 
մտածել է հզորացնել հետևյալ կերպ՝ կիրառել է հին հունական թատրոնի փորձը՝ ունիսոնը, որը 
կատարում էր տղամարդկանց երգչախումբը: 

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Մարմնավորում և երգում է (հնարավորինս 
չափ) մաժորային և մինորային, խրոմատիկ 
հնչյունաշարը...

Կռահում է խրոմատիկ հնչյունաշարը 
երաժշտության ունկնդրման ընթացքում: 

Ստեղծագործում/երգում է պարզ մեղեդի: 

Դաս 16-17

Թեմա. Առասպելներ, լեգենդներ 
Նպատակը. Երաժշտության ունկնդրում-վերլուծություն, երկխոսություն, դատողություն, գրառել 

ձանային հաղորդագրությունը ոչ ավանդական խորհրդանիշներով, նկարով փոխանցել ունկնդրման 
արդյունքում ստացած տպավորությունները: 

Ուսումնական  ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսաժապավեններ, ունկնդրման 
նյութեր՝Կլոդ Դեբյուսիի «Սիրենները», պիես մենանավագ սրինգի համար «Սիրինքս»:
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Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են նախորդ դասերին քննարկված ստեղծագործությունները և 

ընդհանրացնում, թե ինչպես, ինչ հնարքներով և միջոցներով է պատկերում կոմպոզիտորը հեքիաթային 
աշխարհը: Վերհիշում են ուսումնասիրած հասկացությունները, այդ հասկացությունները, 
հնարավորին չափ, կիրառում իրենց բառապաշարում:

Ուսուցիչը հիշեցնում է անտառի թագավոր, հովիվների և որսորդների պահապան այծի ոտքերով 
և եղջերավոր Աստված Ֆավնին, որն անհույս սիրահարված է Սիրինքս անունով նիմֆային...

 Աշակերտներն ոնկնդրում են Կ.Դեբյուսիի մենանվագ սրինգի համար գրված «Սիրինքս» պիեսը: 
Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին ուշադրություն դարձնել մեղեդու շարժմանը, այնուհետև, 
կրկնակի անգամ ունկնդրելիս տարբեր խորհրդանիշներով, հնարավորին չափ, պատկերել 
ունկնդրած հատվածը: Հնարավոր է դա լինի հենց այն եղեգի ճյուղը, կամ այդ ճյուղից պատրաստած 
փողային երաժշտական գործիքը և այլն: 

Ակտիվություն
Աշակերտները զույգեր են կազմում: I համարի զույգը ընթերցում է №1 տեքստը, իսկ II համարի 

զույգը՝ № 2 տեքստը: 
Իրենց տեքստն ընթերցելուց հետո I համարի զույգերից մեկը մյուսին պատմում է ընթերցածի 

բովանդակությունը, նույնն անում է II համարի զույգը՝ միմյանց հայտնում են ընթերցածի 
բովանդակությունը:

Ակտիվություն
 Ուսուցիչն ընդհանրացնում է նյութը.
 – Ուստի, որքանո՞վ մեծ է երաժշտության ուժը: Ի՞նչ կարող է անել երաժշտությունը: 
Այնուհետև, աշակերտները լսում են ուսուցչի կողմից ներկայացված երաժշտական հատվածը 

Կ.Դեբյուսիի «Սիրենները» պիեսից: Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին գուշակել, թե որ տեքստին 
է համապատասխանում կոնկրետ երաժշտական հատվածը: 

Ակտիվություն
Աշակերտները պետք է նկարեն այն դիցաբանական կերպարներին, որոնց երաժշտական 

դիմանկարները ունկնդրել են դասին:

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում
Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Արտահայտում է իր վերաբերմունքը 
երաժշտությունն ունկնդրելուց հետո: 
Կռահում է խրոմատիկ հնչյունաշարը 
երաժշտության ունկնդրման ընթացքում: 
Գրառում է ձայնային հաղորդագրությունը ոչ 
ավանդական խորհրդանիշներով: 

Դաս 18

Թեմա. Երաժշտական այբուբեն –Ի՞նչ է ակորդը:
Նպատակը. Նոտագրություն, գրառել, բացահայտել, երգել ակորդները, նոր տերմիններ՝ ակորդ, 

տոնիկա: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, նոտաների տետր, դաշնամուր:

Ակտիվություն-մոտիվացիա 
Դասարանում պետք է կազմեն խմբեր: Յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր անունը՝ «Մինոր», 

«Մաժոր», «Ալեգրո», «Ֆորտե»: 
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Առաջադրանք. Խումբն իր անվան համապատասխան պետք է պատրաստի երաժշտական 
համար, օրինակ՝ «Մինորը» պետք է կատարի տխուր երգ և մնացած խմբերը նույնպես ներկայացնեն 
համապատասխան համարներ: 

Ակտիվություն-շնորհանդես 
Շնորհանդեսի ընթացքում ուսուցիչը, հնարավորին չափ, պետք է փորձի համապատասխանորեն 

նվագակցել յուրաքանչյուր խմբին:

Խորհուրդ ուսուցչին. Խմբերին անուններ հնարավոր է շնորհել հետևյալ կերպ՝ գույնզգույն 
քարտերի վրա գրում են անվանումներ և գցում տուփի մեջ, այնուհետև խմբերի ներկայացուցիչները 
հանում են մեկական քարտ: 

Ակտիվություն
Ակորդ տերմինը բացատրելու համար ցանկալի է մոտենալ դաշնամուրին: Բնականաբար, 

աշակերտների բազմաքանակությունից ելնելով, նման ակտիվությունը աղմուկ կառաջացնի: 
Դրանից խուսափելու նպատակով ուսուցիչը պետք է նախապես պատրաստի մեծ ձևաչափի թղթի 
վրա նկարած դաշնամուրի ստեղնաշար և աշխատանքը վարի հետևյալ կերպ՝ 

Աշակերտներից մեկին ուսուցիչը խնդրում է դուրս գալ գրատախտակի մոտ և կպչուն քարտ 
փակցնել ստեղնաշարի «դո» հնչյունի վրա: Այնուհետև խնդրում է մյուս աշակերտին, նույն կարգով 
գտնել «մի» հնչյունը, երրորդին՝ «սոլ» հնչյունը: 

Ուսուցիչն երաժշտական գործիքի վրա նվագում է հնչյուններն այն հաջորդականությամբ, որ 
հաջորդականությամբ էլ նշվել է ձևաչափի վրա՝ դո-մի-սոլ: Խնդրում է աշակերտներին երգել այդ 
երեք հնչյունը: 

 Ընթերցում են տեքստը.
 Ուսուցիչը նշված թեմայի մշակումը վարում է դասագրքում նշված տեքստի հաջորդականությամբ: 
Դասագրքում ներկայացված են նաև կոնսոնանս և դիսոնանս տերմինները, որոնք ուսուցիչը 

բացատրում է կոնկրետ օրինակների միջոցով: 

Ակտիվություն
Նոտայի տետրում կառուցում են եռաձայն և քառաձայն ակորդներ, այնուհետև, ըստ ցանկության, 

անհատական մոտենում են դաշնամուրին և հնչեցնում: 

Ակտիվություն
Աշակերտներին առաջարկում ենք դաշնամուրի ստեղնաշարի վրա կառուցել, հնչեցնել տարբեր 

ակորդներ: Կարծում ենք, սա հաճելի առաջադրանք է: Ուսուցիչը աշակերտներին կարող է առաջարկել 
տանը վերլուծել և ամրապնդել այս վարժությունը, այնուհետև նվագել դասարանում: 

Գնահատման աղյուսակներ (ի՞նչ ենք գնահատում) – զարգացնող գնահատում

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Ակտիվորեն մասնակցում է խմբային 
ակտիվությանը: 

Կռահում է խրոմատիկ հնչյունաշարը 
երաժշտության ունկնդրման/դաշնամուրի վրա 
նվագելու ընթացքում: 
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 Դաս 19

Թեմա. Երաժշտական այբուբեն – Սփռված երաժշտական հնչյուններ:
Նպատակը. Ծանոթանալ նոր տերմիններին, կիրառել նոտային համակարգի գիտելիքները 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, դաշնամուր:

Ընթացք. Ակտիվություն 

Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին ընթերցել  մեծ ձևաչափի թղթի վրա գրված Ի.Գուրգուլիայի 
«Կարուսել» երգի նոտային հատվածը և կատարել երգով. 

trialebs, brunavs, 
trialebs, brunavs, 
karuseli rom hqviano, 
iare Cqara, iare Cqara,
ar daigviano.

Երկրորդ անգամ խնդրում է կատարել հատվածը անվանելով նոտաները: 
Մեր կողմից առաջարկած նոտային հատվածի վերջին տակտն անավարտ է: Ուսուցիչը խնդրում 

է աշակերտներին պատասխանել երաժշտական ֆրազին և անվանել ենթադրյալ նոտան: Հնարավոր 
է աշակերտներն անվանեն մի քանի սխալ տարբերակ: Ուսուցիչը պետք է փորձի հուշել ճիշտ 
տարբերակը («սոլ» նոտա): 

– Երգեք այս մեղեդին և կհասկանաք, որ ցանկացած հնչյունի վրա անհնար է ընդհատել երգը, 
երաժշտական միտքը ավարտ է պահանջում: Այն հնչյունը, որով ավարտվում է երաժշտական միտքը 
կոչվում է կայուն: Այս երգի վերջին կայուն հնչյունը «սոլ»-ն է: 

Ակտիվություն II 
Ընթերցում են «Սփռված երաժշտական հնչյուններ» վերնագրով թեման: Ուսուցիչը որոշ 

հատվածներում ընդհատում է աշակերտներին և բացատրում ընթերցածը: 

Ակտիվություն III
Երգում են գամմա դո-մաժորը վերընթաց ուղղությամբ: Գրատախտակի վրա գրվում է նույն 

գամմա դո-մաժորը:
Ուսուցիչը կայուն և անկայուն հնչյունները բացատրելուց հետո, խնդրում է աշակերտներին 

կատարել առաջադրանք նոտաների տետրում՝ գամմայում նշել կայուն և անկայուն աստիճանները: 
Ուսուցիչն աշխատանքները ստուգում է մոտենալով աշակերտներին, անորոշության դեպքում 
հարցեր հղելու հնարավորություն է ընձեռում: 

Ակտիվություն IV 
Նրանից հետո, երբ պարզվում է, որ գամմայում կայուն հնչյուններն են I-III-V, իսկ անկայուն՝ II-

IV-VI-VII, երգում են նոտային օրինակը՝ կայունից անկայունի անցումը, անկայուն հնչյունի կողմից 
կայունի յուրօրինակ «երգեցողությունը»:
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Մեկնաբանություն.
Նշված նյութը պետք է ամրապնդվի հաջորդ դասերին: Աշակերտների մոտ ժամանակ առ 
ժամանակ պետք է մշակվի կայուն և անկայուն հնչյուններն իրարից տարբերելու ունակությունն 
ու գիտելիքը:  

Դաս 21-22 ամփոփիչ դասեր
 

Նպատակը. Ձեռքբերված գիտելիքի, հմտությունների ընդհանրացում, ամփոփում:
Աշակերտի գրքում ներկայացված առաջադրանքները նախատեսում են աշակերտներին 

ներգրավել տարբեր ակտիվություններում: Կարծում ենք, այդ ակտիվությունները կօգնեն 
աշակերտներին ստեղծագործական ունակությունների դրսևորման մեջ:
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ԳԼՈւԽ II –ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ՄԵՐ ԿԵՆՑԱՂԸ

 Թեմա  Ուսումնական թեման չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող 
 հարցեր 

Երաժշտությունն 
ու ժամանակակից 
տեխնոլոգիաները

Ի՞նչ նշանակություն է տրվում երաժշտական նվագակցությանը 
համակարգչային ծրագրերում: Ինչպե՞ս կազմենք «թրեքեր» որևիցե 
համակարգչային խաղի համար: Ինչպե՞ս ձայնագրենք և մտապահենք 
թրեքերը: 

ra saxis winare codnasa da gamocdilebaze moxdeba axali, asaTvisebeli masalis daSen-
eba?

Նախնական գիտելիքներ Նախնական  փորձ 

Հասկացություններ. 
Խրոմատիզմ, կայուն և անկայուն 
աստիճաններ, դիսոնանս, մաժոր և 
մինոր լադ, ալտերացիայի նշաններ: 

•	 Երգել երգչախմբում: 
•	 Երկխոսություն, քննարկում:
•	 Կատարել ռիթմիկ վարժություններ:
•	 Ռիթմորեն ուղեկցել երաժշտությանը: 

 

Դաս 23-24
Համացանց և համակարգիչ 

Նպատակը. Ծանոթանալ երաժշտության կատարման միջոցներին կոնկրետ օրինակների 
ցուցադրմամբ՝ ստակատտո, գլիսանդո, պորտամենտո, վիբրատո: Ստեղծել թրեքեր:

Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, ձայնա/տեսաժապավեններ, դաշնամուր:

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են ուսուցչի կողմից ներկայացված ձայներ, եղանակներ: Այդ ձայները 

նրանք հաճախ են լսում համակարգչից: 
Microsoft Windows-ի եղանակը shut down վերնագրով: Այս եղանակը աշակերտները հեշտությամբ 

կորոշեն: 

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են երաժշտական հատված: Ուսուցիչը խնդրում է ուշադրություն 

դարձնել, քանի որ այստեղ կրկին հնչելու է իրենց ծանոթ եղանակը, սակայն որոշ չափով փոփոխված:
– Ձեր կարծիքով, ինչպիսի՞ տեսք է ստացել այս եղանակը: Ինչպիսի՞ փոխոխությունների է 

ենթարկվել: Այստեղ նկատառվում է, որ shut down վերնագրով Microsoft Windows-ի եղանակը հնչել է 
վալսի ռիթմում, համապատասխանաբար, եռամաս ձևը նրան պարային բնույթ է հաղորդել:

Մեկնաբանություն.
Էլեկտրոնային երաժշտություն լսելու համար աշակերտներին ցանկալի է նախապատրաստել: 
Նրանց պետք է ծանոթացնենք տարբեր կատարողական միջոցներին, մասնավորապես՝ լեգատո 
և ստակատտո, գլիսանդո և պորտամենտո: Յուրաքանչյուր այս տերմինի բացատրությունն ու 
քննարկումը տրված է աշակերտի դասագրքում: 
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Ակտիվություն
Ուսուցիչը նվագում է այս եղանակները, խնդրում է երեխաներին երգակցել «տա-տա» վանկերով:  
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– Այս նոտային օրինակներում գրված են այն կարճագույն մեղեդիները, այսպես կոչված 

պատեռնները, որոնք կհնչեն իմ կողմից առաջարկած էլեկտրոնային երաժշտական հատվածում: 
Առաջին հերթին, երգեք, իսկ այնուհետև ունկնդրման ընթացքում կռահեք, թե երբ է հնչում նշյալ 
պատեռնը: Հաշվեք, քանի անգամ է յուրաքանչյուր պատեռնը կապակցվում նույնի հետ: 

– Ինչպե՞ս ես կարծում, պատեռների կապակցման տեղը պարզ լսվում է, թե՞ աննկատ է մնում:

Բացատրություն
Երաժշտական պատեռնը կարճագույն եղանակ է, որից կարող ենք կազմել, ստեղծել ավարտուն 

երաժշտական արտահայտություն (ֆրազ) կամ նախադասություն:
Նույն երաժշտական հատվածի մի քանի անգամ կապակցումն այնպես, որ կապակցման տեղն 

ականջի համար աննկատ մնա, կոչվում է լուպ: Լուպը անգլերեն բառ է և նշանակում է հանգույց: 
Քո կատարած նոտային օրինակները պատեռններ են, որոնց համատեղությունը, կապակցումը 

ստեղծել է լուպ:

Ակտիվություն
Ուսուցիչն աշակերտների բուկեր է ուղարկում «սեմփլ»-ներ և խնդրում ռիթմորեն ձևավորել այդ 

սեմփլները և ստեղծել թրեքեր:

Թրեքերը ծրագրային երաժշտության ընդհանուր անվանումն է: Այն հնարավորություն է տալիս 
սպառողին տեղադրել «սեմփլները» մի քանի մոնոֆոն ալիքի վրա:

Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Համակարգչային ծրագրում իրականացնում են 
տարբեր ակտիվություններ 
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Դաս 25
Թեմա. Բջջային հեռախոսներից և «այփադներից» կազմված նվագախումբ 
Նպատակը. Բարձրացնել մոտիվացիան, զարգացնել երկխոսության, ուշադրության 

կենտրոնացման հմտությունները 
Ուսումնական ռեսուրս՝ տեսաժապավեններ, համակարգիչ, դասագիրք: 

Ակտիվություն 
Ուսուցիչը միացնում է ձայնագրությունը (դեռ ցույց չի տալիս), և աշակերտներն ունկնդրում են 

երաժշտական կոմպոզիցիան: 
– Ուշադիր լսեք: Կարող եք կռահել, թե որ երաժշտական գործիքի տեմբրն է լսվում:
– Ձեր կարծիքով, որքա՞ն կատարող է կատարում կոմպոզիցիան: 
 Կրկին անգամ ունկնդրելիս ուսուցիչը ցույց է տալիս ժապավենը, որտեղ երևում է միայն մեկ 

կատարող:
 -Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս է կարողանում երաժիշտը ստեղծել նման հնչողություն:- Դասարանում 

աշակերտներն ընթերցում են դասագրքի տեքստը (էջ 48): Ուսուցիչը հարցերի շնորհիվ պարզում է, 
թե ինչ են հասկացել աշակերտները, ինչ տեղեկատվություն են ստացել: 

Ակտիվություն 
Աշակերտներն ունկնդրում  են համակարգչի տաբեր ձայնային էֆեկտներ: Ուսուցիչը խնդրում է 

նրանց գուշակել, թե որ էֆեկտը երբ է հնչելու: 

Ակտիվություն 
 Խնդրում է աշակերտներին, հնարավորին չափ, երգել Windows XP-ն անջատելու, այսպես կոչված 

shut down-ի մեղեդին: Այնուհետև առաջարկում է շարունակել այդ եղանակը, այսինքն՝ եղանակի 
շնորհիվ ստեղծել երաժշտական հատված (ֆրազ): 

Ակտիվություն 
Ցույց է տալիս ժապավենը, որտեղ հնչում է արտասովոր նվագախմբի կողմից կատարած 

կոմպոզիցիան: Ունկնդրողներին խնդրում է որոշել, թե որ երաժշտական գործիքի տեմբրն է հնչում:

Դաս 26
Թեմա. Ի՞նչ է երաժշտական արդյունաբերությունը: 
Նպատակը. Զարգացնել փոխհամագործակցության, ներկայացման, ստեղծագործական 

հմտությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, թղթեր, մարկերներ: 

Ակտիվություն 
Ուսուցիչը դիմում է դասարանին.
– Պատկերացրեք, որ դուք ձայնագրման ընկերության աշխատակիցներ եք: Ընկերության 

բաժիններն են՝ 
1. Արտիստների և համերգացանկի մենեջերներ- I խումբ.
2. Գովազդի և մարքեթինգի բաժին- II խումբ. 
3. Վաճառքի բաժին- III խումբ.
4. Պրոմոուշենի՝ հանրամատչելիության բաժին - IV խումբ:
Այսպիսով, խմբերը, այսպես կոչված «բաժինները» դասագրքում ընթերցում և ծանոթանում են 

ձայնագրման ընկերության բաժինների դերերին: Ուսուցիչն, իր հերթին բացատրում է աշակերտներին, 
թե ինչ է ենթադրում գովազդը և մարքեթինգը, պրոմոուշենը, ինչ պարտականություններ ունեն 
արտիստներն ու համերգացանկի մենեջերները, որից հետո սկսվում է առաջադրանքի երկրորդ փուլը.

Յուրաքանչյուր խումբ (բաժին) ստեղծում է փոքր նախագիծ, թե ինչպես է վարելու իր 
գործունեությունը , ինչ միջոցառումներ է անցկացնելու, որից հետո ներկայացնում է: 
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ԳԼՈւԽ III –ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԿԻՆՈՆ 

 Թեմա  Ուսումնական թեման չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող 
 հարցեր 

Երաժշտության 
դերը համր կինոյում 

Ի՞նչ դեր ունի երաժշտությունը համր կինոյում: Ինչպե՞ս ստեղծենք 
երաժշտական նվագակցում համր կինոյի դրվագների համար: Ինչպե՞ս 
ձայնագրենք երաժշտական նվագակցում: 

Նախնական գիտելիքներ Նախնական փորձ 
Հասկացություններ. 
Մեղեդու կանոնավոր և թռիչքաձև 
շարժում, ինտերվալ, ռիթմիկ 
ֆիգուրացիաներ, երկմաս, եռամաս և 
քառամաս չափ: 

•	 Երգել երգչախմբում:
•	 Երգակցել ուսուցչի երգին: 
•	 Երկխոսություն, քննարկում:
•	 Ռիթմորեն ուղեկցել երաժշտությանը: 

 

Դաս 28-29

Թեմա. Կինեմատոգրաֆիայի պատմությունից:
Նպատակը. Զարգացնել երկխոսության, դատողության, սեփական կարծիքի հիմնավորման, 

համագործակցության, ներկայացնելու հմտությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, տեսաժապավեններ, մոնիտոր: 

Ակտիվություն 
Ուսուցիչը դասարանին ցույց է տալիս հատվածներ համր կինոյից: Դերասանների շարժումները, 

դիմախաղը, ժեստերն ու երաժշտական նվագակցությունը նախատեսելով՝ միասին փորձում են 
կռահել, թե ինչ սյուժե է զարգանում կինոյում: 

Ակտիվություն 
Դասագրքում ընթերցում են տեքստ՝ տեղեկություններ համր կինոյի ծագման պատմությունից: 

Ակտիվություն 
 Դասարանը բաժանվում է խմբերի: Առաջադրանք. յուրաքանչյուր խումբ պետք է մտածի որևէ 

սյուժե և բեմականացնի համրորեն, որի համար պետք է կիրառեն դիմախաղ, ժեստ, պլաստիկա: 
Ուսուցիչն օգնում է խմբերին ընտրել երաժշտական ֆոն: 

Թեմայի 2-րդ դաս

Ակտիվություն
Դասարանում ստեղծվում են 5-6 աշակերտից բաղկացած խմբեր: Նրանք պետք է ստեղծագործեն 

որևէ պատմություն կամ ընտրեն փոքր պատմվածք և այդ թեմայով ստեղծեն ֆիլմի սցենար, ձևավորեն 
երաժշտությամբ և ներկայացնեն: 
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Մեկնաբանություն.
Գրքի հավելվածում ներկայացված նոտաների նյութերից ուսուցիչը պետք է ընտրի որևէ մեկը և 
սովորեցնի աշակերտներին: 

Դաս 30-31

Թեմա. Երաժշտություն համր կինոյի համար:
Նպատակը՝ Քննարկեն, թե ինչ դեր է շնորհված երաժշտությանը համր կինոյում, ինչպես կազմեն 

երաժշտական նվագակցում համր կինոյի դրվագի համար: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, LMMS ծրագիր, տեսաժապավեններ:

Ակտիվություն
 Ուսուցիչը ցույց է տալիս (առանց երաժշտական նվագակցության ) հատվածներ «Դաշնամուր» 

անձայն կինոյից և խնդրում աշակերտներին ուշադիր դիտել և նկարագրել ֆիլմը: 

    

1) Ուսուցիչը ցույց է տալիս այս կադրերը (առանց ձայնի) և խնդրում, որ երեխաները 
իմաստավորեն այդ կադրերը, զուգահեռաբար համարակալեն, հաջորդականությամբ դասավորեն:

2) Աշակերտները պետք է ուշադրություն դարձնեն այն դրվագին, երբ կերպարները փորձում են 
բարձրացնել դաշնամուրը աստիճաններով.

– Ինչպե՞ս կհնչյունավորեիք այս դրվագը: Այստեղ ենթադրվում է ոչ միայն երաժշտական ֆոնը, 
այլ նաև աստիճաններով դաշնամուրը բաձրացնելուց, իսկ այնուհետև ճանապարհի կեսից այն 
գլորելուց առաջացած աղմուկը:

– Ինչպիսի՞ երաժշտություն կօգտագործեիք հնչյունավորելու համար:
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Ակտիվություն
Տալիս է առաջադրանք.
Զույգեր կազմեն և միասին հնչյունավորեն կինոն: Դրա համար՝ 
ա) համացանցից գտնեն աղմուկ արտահայտող էֆեկտներ կամ անձամբ ստեղծեն նման աղմուկ 

և վերածեն սեմփլի,
բ) երաժաշտական ֆոն ստեղծելու համար նույնպես կարող են գտնել որևէ հատված և վերածեն 

սեմփլի: 

Ակտիվություն
Զույգերը ներկայացնում են հնչյունավորման իրենց տարբերակները, դասարանը նախապես 

մշակված չափանիշների համաձայն, միասնաբար գնահատում է աշխատանքը և լավագույն 
տարբերակով ձևավորում անձայն կինոն:

Չափանիշների նմուշ.
•	Որքանով ճշգրիտ է պատկերում կոնկրետ կադրերի հնչյունավորումը յուրաքանչյուր շարժումը՝ 
աստիճաններով բարձացնելը, գլորելը, այնուհետև նորից բարձրացնելն ու կրկին գլորելը:
•	 Որքանով արդյունավետ է յուրաքանչյուր ձայնը, որքանով իրատեսորեն է նկարագրում 
գործողությունը:
•	Որքանով է փոխանցում երաժշտությունը ամբողջ դրվագի տրամադրությունը, բնույթը:
•	Որքանով պարզորոշ են երաժշտական ֆոնի վրա դաշնամուրը աստիճաններով բարձացնելու և 
այնուհետև այն գլորելու ինտոնացիաները և այլն: 

Ակտիվություն
Եկել է ժամանակը, որպեսզի աշակերտները դիտեն կադրեր «Դաշնամուրը» ֆիլմից՝ իր 

երաժշտական ֆոնով:
– Որքանո՞վ է համապատասխանում երաժշտական ֆոնը աստիճաններով բարձրանալու պահին:
– Ի՞նչ հույզեր են արթնացնում այս դրվագները: 

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են միայն երաժշտական նվագակցումը «Մեծ քաղաքի լույսերը» 

համր ֆիլմից, որի համառոտ բովանդակությունը ընթերցում են դասագրքում: Պետք է կռահեն, թե որ 
իրավիճակին որ երաժշտական թեման է համապատասխանում:

Երկրորդ անգամ ունկնդրելիս ուսուցիչը խնդրում է ունկնդրածից ընտրել ծաղկավաճառ կույր 
աղջկա լայթմոտիվը: 

Որոշող գնահատման աղյուսակներ

Քննարկումներ այն մասին, թե ինչ դեր է տրվում երաժշտությանը համր 
կինոյում: 

0-5 մ.

Ինչպես ստեղծեն երաժշտական նվագակցում համր կինոյի դրվագի համար: 0-3 մ.

Խմբի/զույգի հետ աշխատանք: 0-2 մ.

Զարգացնող գնահատման աղյուսակներ
Գնահատման չափանիշներ Կարող է Դժվարանում է Չի կարող 

Քննարկումներ այն մասին, թե ինչ դեր է տրվում 
երաժշտությանը համր կինոյում:
Ինչպես ստեղծեն երաժշտական նվագակցում 
համր կինոյի դրվագի համար:
Խմբի/զույգի հետ աշխատանք:
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Դաս 32-33

Թեմա. Ի՞նչ գիտենք «Ստվերների թատրոնի» մասին:
Նպատակը. Զարգացնել փոխհամագործակցության, ստեղծագործելու հմտությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝աշակերտի կողմից կերպարվեստի և կիրառական արվեստի դասերին 

պատրաստած էկրան, ուրվապատկերներ, երաժշտական ժապավեններ: 

Ռեսուրսի ստեղծման փուլեր
Աշակերտները ձեռք են բերում կերպարվեստի և կիրառական արվեստի ուսուցչի կողմից 

նշված նյութերը և միասին պատրաստում էկրան, երևակայաբար ստեղծում են կերպարների 
ուրվապատկերներ: Վրաց լեզվի և գրականության ուսուցչի օգնությամբ սովորած գեղարվեստական 
տեքստից փոքր սցենարների տեսքով առանձնացնում են հատկապես կարևոր դրվագները: 
Երաժշտության ուսուցչի մասնակցությամբ ընտրում են երաժշտական հատվածներ: 

Աշակերտները միասին նկարագրում են իրենց կողմից ստեղծած ռեսուրսը, մտաբերում են, թե 
ինչպես են աշխատել, ինչ նյութ են օգտագործել, և ինչում է արտահայտվում յուրաքանչյուր դետալի 
անհրաժեշտությունը: 
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ԳԼՈւԽ IV –ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԹԱՏՐՈՆԸ

 Թեմա  Ուսումնական թեման չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող 
 հարցեր 

Երաժշտությունը 
մնջախաղի 
թատրոնում 

Ինչպե՞ս են կապված միմյանց հետ ժեստն ու երաժշտությունը: Ինչպե՞ս 
ընտրենք երաժշտական նվագակցություն միմիկական էտյուդի 

համար, որը հանդիսատեսին կօգնի տեսնել այն, ինչը չի երևում: 
Ինչպե՞ս է հնարավոր ձայնագրել միմիկային էտյուդի երաժշտական 

նվագակցումը: 
ra saxis winare codnasa da gamocdilebaze moxdeba axali, asaTvisebeli masalis daSen-

eba?

Նախնական  գիտելիքներ Նախնական փորձ 
Հասկացություններ.
Գլխավոր թեմա, կերպարի 
թեմա, խրոնոմետրաժ 
(ժամանակաչափում), երաժշտական 
կուլմինացիա (գագաթնակետ)

•	 Երգել անհատական/երգչախմբում:
•	 Երգակցել ուսուցչի երգին: 
•	 Կռահել մեղեդու, երաժշտական ֆրազի շարժման 
ուղղությունը:
•	 Երկխոսություն, քննարկում: 
•	 Փոխանցել այս կամ այն սյուժեն դիմախաղի, 
ժեստի, շարժման միջոցով: 

 

Դաս 34-35
Թեմա. Ի՞նչ է մնջախաղը:
Նպատակը. Որոշել երաժշտության գործառույթն ու դերը համր կինոյում և մնջախաղի 

թատրոնում, բեմականացնել սկետչեր և թատերական էտյուդներ դիմախաղի, ժեստի, շարժման 
միջոցով և ձևավորել երաժշտությամբ: 

Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսաժապավեններ: 

Մեկնաբանություն.
Նշյալ դասերին, մի կողմից տեղի կունենա նախորդ թեմայի (երաժշտությունը համր կինոյում) 
յուրօրինակ ընդհանրացում, իսկ մյուս կողմից կոնկրետ առաջադրանքների իրականացման 
արդյունքում աշակերտները կկարողանան իրարից տարբերել այս երկու ժանրերը, բացի այդ, 
որոշել, թե ինչ հատկանիշներ են միավորում այս ժանրերը: 

Ակտիվություն 
Աշակերտներն ունկնդրում են հատված «Խասանբեգուրա» գուրիական ժողովրդական երգից, 

որտեղ պարզ լսվում է գուրիական երաժշտական բարբառին բնորոշ երգչաձայնը, «Կրիմանճուլին» 
(նույն «Մանճուլի կրինի»՝ Ի.Ջավախիշվիլիի «Վրացական երաժշտության պատմության հիմնական 
հարցերը»): Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին (ըստ ցանկության) բեմականացնել, մարմնավորել 
այդ ձայնը շարժումներով, դիմախաղով, ժեստով, ինչի համար երգը միացնում է երկրորդ անգամ: 

Ակտիվություն 
Ընթերցում են «Կրիմանճուլի» տեքստը: Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին, ըստ ցանկության, 

բեմականացնել նշյալ տեքստը շարժումների, դիմախաղի և ժեստի միջոցով: 
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Մեկնաբանություն.
Այստեղ կարևոր է, որպեսզի աշակերտները՝ միմերը, ուշադիր լսեն երգչաձայները (բաս, երգակցող, 
կրիմանճուլի): Այս ձայների կատարած մեղեդիները, յուրաքանչյուրի գլխավոր թեման է: Այս երեք 
ձայների միջև «մանճուլի կրինի» կատարողը մյուսների համեմատ ունի յուրօրինակ առավելություն, 
սակայն առհասարակ, գուրիական երգի բոլոր երեք ձայներին բնորոշ է տարբերվող ռիթմիկ 
գծագիրը, և բոլոր երեք ձայներն ունեն իրենց տեքստը: 
Ցանկալի է նկարահանել սկետչ, ստեղծել տեսաժապավեն և ձևավորել երաժշտությամբ: Ֆիլմի 
խրոնոմետրաժը (ժամանակաչափումը) որոշելու համար սկզբից պետք է ունկնդրեն գուրիական 
«Խասանբեգուրան» քանի րոպե է տևում, դրանից հետո միայն կարող են որոշել նկարահանած 
սկետչի տևողությունը, խրոնոմետրաժը:

Ակտիվություն
Դասին կդիտեն երկու տարբեր հատված համր կինոյից և մնջախաղի թատրոնի սկետչից: 

Աշակերտները պետք է որոշեն, թե որն է  այս երկու նմուշի նմանությունն ու տարբերությունը: 
Նման աղյուսակ լրացնելու համար դասագրքում առաջարկում ենք ցուցումներ հարցերի տեսքով.

 Համր կինո  Ընդհանուր  Մնջախաղի թատրոն 

Տեղադրիր համապատասխան սյունակում.

Բովանդակությունը փոխանցելու  միջոցներն ու հնարավորությունները
ա) Բովանդակությունը հաղորդվում է միայն դիմախաղի, ժեստերի, շարժումների միջոցով:
բ) Բովանդակությունը հաղորդվում է դիմախաղի, ժեստերի, շարժումների և բացատրական 
տեքստի (տիտրերի) միջոցով: 

Դերասանական խաղ 
ա) Դերասանները շարժվում են, տեղաշարժվում են սովորականի պես, իրականում հպվում են 
տարբեր իրերի, իրականում նստում են ավտոմեքենա, աթոռին և այլն:
բ) Դերասանները (միմերը) շարժվում են, տեղաշարժվում են, տարբեր իրերի հպվում են 
երևակայաբար, նույնպես երևակայաբար նստում են ավտոմեքենա, աթոռին և այլն: 

Երաժշտական նվագակցում
ա) Յուրաքանչյուր իրավիճակին համապատասխանում է համահունչ երաժշտական թեմա, 
հաճախ հանդիպում է կերպարի երաժշտական դիմանկար, լեյտմոտիվ:
բ) Երաժշտությունը սկետչում միայն նվագակցում չէ, այն ունի նաև պատմողի դեր՝ 
հանդիսատեսին «խոսքային ժեստի» հետ միասին օգնում է տեսնել այն, ինչ չի երևում, օրինակ՝ 
երևակայաբար ինչպես է ճախրում թիթեռը, երևակայաբար ինչպես է նվագում «ջութակահարը» 
ջութակի վրա, ինչպես է տպում մարդը տպագրական մեքենայի վրա և այլն: 
Այս կերպ կարող ենք որոշել ժանրերի բնութագրիչները:
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Դաս 36-39

Թեմա. Դիմախաղի և ժեստի միջոցով արտահայտած հույզերը:
Նպատակը. Փոխանցել տարբեր հույզեր դիմախաղի, ժեստի, շարժումների միջոցով: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ տեսաժապավեններ, ունկնդրման երգացանկ՝ Ի.Բրամսի «Հունգարական 

պարը»:

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են ուսուցչի կողմից ներկայացված Ի.Բրամսի «Հունգարական 

պարը»: Որոշում են տեմպը, երաժշտական գործիքները, դինամիկան, ռեգիստրը: Երկրորդ անգամ 
ունկնդրելիս խնդրում է աշակերտներին կանգնել ոտքի և երաժշտության նվագակցությամբ 
շարժումների, դիմախաղի և ժեստի միջոցով բեմականացնել որևէ սյուժե:

Ակտիվություն
Ոսուցիչը ցույց է տալիս դասարանին տեսաժապավեն Չարլի Չապլինի մասնակցությամբ: 

Տեսարանը զարգանում է Ի.Բրամսի երաժշտության ֆոնի վրա: Հարցնում է երեխաներին համր կինո 
է, թե՞ մնջախաղ: Ինչպե՞ս են կռահել, որ այդ կադրը համր կինոյից է... 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը ցուցադրում է Ջերի Լյուիսի մասնակցությամբ «Մեքենագրողը» տեսաժապավենը:
– Ի՞նչ է մարմնավորում դերասանը: 
– Շարժումներն իրականացնում է միայն ձեռքերով, թե՞ օգտագործում է նաև դիմախաղն ու 

ժեստերը:
– Որքանո՞վ է խոսուն ժեստը: Նկարագրեք...

Ակտիվություն
Խոսուն ժեստի հիանալի նմուշ է Ս.Թաղաիշվիլիի կերպարը «Ցանկությունների ծառը» 

կինոֆիլմից: Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին նկարագրել, թե ինչ պետք է արտահայտի այս 
անխոս տեսարանը:
Մեկնաբանություն.
Դասագրքում մեր կողմից ներկայացված առաջադրանքներով և վարժություններով ծրագրվելու են 
այս թեմայի հաջորդ ակտիվությունները: 

Դաս 40-41
Թեմա. Մի փոքր հունական թատրոնի մասին: 
Նպատակը. Մտաբերել կուտակած գիտելիքները, հարստացնել բառապաշարը, զարգացնել 

երկխոսության, դատողության, համագործակցության, ներկայացման հմտությունները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, մոնիտոր, տեսաժապավեններ: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը գրատախտակի/մեծ ձևաչափի թղթի վրա պատկերում է աղյուսակ.

Ի՞նչ գիտեմ թատրոնի 
մասին:

 Ուրիշ ի՞նչ եմ ուզում 
իմանալ:

Սովորել եմ, որ... 

Աշակերտները նման աղյուսակ են լրացնում նաև իրենց աշխատանքային տետրերում: Աղյուսակը 
լրացվում է փուլ առ փուլ: 

Ի՞նչ գիտեմ թատրոնի մասին (5 րոպե): Ժամանակը սպառվելուց հետո դասարանը թելադրում է 
ուսուցչին, և նա բոլորի կարծիքները գրում է գրատախտակին: Այս կերպ ուսուցիչը որոշում է, թե ինչ 
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ֆոնային գիտելիքներ ունեն աշակերտները:  
Հաջորդ 5 րոպեն տրամադրում են աղյուսակի երկրորդ սյունակի լրացմանը: Սա արդեն 

յուրօրինակ պատվեր է, թե ինչ են ցանկանում իմանալ աշակերտները, ինչի վրա է ուսուցիչը սևեռելու 
ուշադրությունը: 

Ինչ վերաբերում է աղյուսակի երրորդ սյունակին ՝ Սովորել եմ, որ..., լրացվում է այն ժամանակ, 
երբ աշակերտները պատասխաններ են ստանում առաջադրված հարցերին: 

Ակտիվություն
Սա խմբային ակտիվություն է: Առաջադրանքի հրահանգը տրված է դասագրքում (էջ 75), 

«Բերիկաոբա» վերնագրով: 

Դաս 42-43
Թեմա. Թատերախումբ 
I. Կատարել սովորած երգերը (ընտրությամբ):
II. Ռիթմիկ վարժություններ:
III. Իմպրովիզացիոն վարժություններ (էջ 77):
IV. Դասագրքում (էջ 76 ) միասին ընթերցում են տեքստը, որից հետո որոշում, թե որ հատկանիշով 

են տարբերում դերասանի ստեղծագործականությունը բանաստեղծի, կոմպոզիտորի, նկարչի 
ստեղծագործական գործընթացից, լրացնում են նման աղյուսակ: 

Դերասան Բանաստեղծ/գրող  Նկարիչ Կոմպոզիտոր 

Դաս 44-46

Թեմա. Երաժշտությունը դրամատիկական ներկայացման մշտական ուղեկիցն է:

Ակտիվություն
«Եթերում է ռադիոբեմադրությունը»
Ուսուցիչը փոքր հատված է ընտրում Ն.Դումբաձեի «Ես, տատիկն ու Իլարիոնը» պատմվածքից և 

խնդրում ցանկացողներին բեմականացնել այն: Դերասանները խոսքի մեջ փորձում են պահպանել 
գուրիական բարբառը: Մյուսները (ունկնդրողները) պետք է ուշադրություն դարձնեն խոսքին, 
արտահայտություններին, հնչերանգին: 

Աշակերտները երաժշտությամբ պետք է ձևավորեն ռադիոբեմադրությունը: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին հիշել ծանոթ բանաստեղծության մեկ տուն, ընթերցել և 

փոխանցել տարբեր հնչերանգներով՝ զայրացած, հեգնող, կասկածահարույց: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը դիմում է զույգերին՝ 
Խնդրեք ձեր կողքի նստածից որևէ իր (պայուսակ, մատիտ և այլն) այնպես, որ ձեր ընկերը 

կարողանա կռահել, թե ինչ տրամադրությամբ, ինչ հույզերով է դա տեղի ունենում՝ ակնածանքով, 
անհամբեր կերպով, հրամայողաբար և այլն: 

Ակտիվություն
Աշակերտները պետք է մտաբերեն/ընտրեն որևէ գեղարվեստական երկ/կինոնկար և համրորեն, 

դիմախաղի և ժեստերի օգնությամբ բեմականացնեն որևէ տեսարան: Իսկ ընկերները պետք է 
գուշակեն:
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Դաս 47-51
Նախագիծ՝ Եթե լինես թատրոնի ռեժիսոր, ապա...
Մեկնաբանություն. 
Նշյալ դասերին աշակերտներին առաջարկում ենք երկխոսություններ, որոնք պետք է 

բեմականացնեն: Այդ պատճառով ուսուցիչը նախապես խնդրում է աշակերտներին ընթերցել 
տեքստերը, բաժանել դերերն (ըստ ցանկության) և անցկացնել այսպես կոչված casting:

Դասարանում պետք է կազմեն ստեղծագործական խմբեր: Խմբի անդամներն անձամբ պետք 
է ընտրեն, թե ով կարող է կատարել դրամատուրգի դերը (նա պետք է գրի պիեսը), ով կարող է 
ձևավորել պիեսը (ենթադրվում է նկարիչը)՝ ստեղծել դեկորացիաներ, թատերախաղի զգեստներ, 
գրիմի նախապատկերներ, ով կարող է երաժշտությամբ ձևավորել պիեսը (կոմպոզիտոր): Ինչ 
վերաբերում է դերասաններին, նրանց համար անցկացվում է ընտրություն: 

 Թեմա  Ուսումնական թեման չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող հարցեր 

Երաժշտությունը 
դրամատիկական 

թատրոնում 

Ինչպե՞ս է զգացվում ռեժիսորի մտահղացումը ներկայացման 
երաժշտության մեջ: Ի՞նչ սկզբունքով ընտրենք երաժշտական 
նվագակցում ներկայացման համար: Ի՞նչ խորհրդանիշներով նշենք 
նվագակցումը: 

Դաս 52-53

Թեմա. Երաժշտության դերը դրամատիկական թատրոնում
Նպատակը. Ի՞նչ է նշանակում սյուժետային և պայմանական երաժշտություն: Ինչպե՞ս տարբերենք 

այդ տերմինները: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, տեսաժապավեններ: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը զրուցում, հարցնում է աշակերտներին.
– Ձեր կարծիքով, ի՞նչ դեր ունի երաժշտությունը ներկայացման մեջ: Աշակերտները պետք է 

մտաբերեն այն հատվածները, որոնք դիտել են նախորդ դասերին: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը աշակերտներին ցուցադրում է տարբեր հատվածներ «Խանումա» ներկայացումից 

(ռեժիսոր՝ Ռոբերտ Ստուրուա, կոմպոզիտոր՝ Գ.Ղանչելի): Աշակերտները պետք է քննարկեն և 
կռահեն, թե որն է ճիշտ բացատրությունը:

•	 Երաժշտական համարն արտահայտում է կերպարի ներքին զգացողությունը: 
•	 Երաժշտական համարը պայմանավորված է ներկայացման բովանդակությամբ:
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Մեկնաբանություն. 
Ուսուցիչն այնպես պետք է վարի զրույցը, որ հերոսները (Հակոբն ու իշխան Լևանը) կատարում են 
սյուժեով նախատեսված դերեր՝ Հակոբը երգ է նվիրում Խանումային, իսկ իշխան Լևանը կանգնած է 
սեղանի մոտ, քեֆ է անում և կատարում խնջույքի երգ, համապատասխանաբար այդ երաժշտական 
համարները պայմանավորված են ներկայացման բովանդակությամբ: 

      
 
 
 

Ուսուցիչը ցուցադրում է տեսաժապավեններ, աշակերտները պետք է ընթերցեն 
բացատրությունները և համապատասխանեցնեն հատվածին:

ա) Երաժշտական համարն արտահայտում է կերպարի զգացմունքները:
բ) Երաժշտությունը ծառայում է կերպարի բնութագրմանը:
գ) Երաժշտական համարը պայմանավորված է ներկայացման բովանդակությամբ:

Ակտիվություն
«Եղինջաթռչնակը» ներկայացումից հատվածը դիտելուց հետո, Բաղբաղ դևի կերպարի համար 

պետք է ընտրել որևէ երգ, որը կփոխանցի նրա բնավորությունը: Երգեն այնպես, ինչպես կերգեր այդ 
կերպարը: 

Ակտիվություն
Ուսուցիչը մեծ ձևաչափի թղթի վրա պատրաստում է այսպիսի աղյուսակ՝
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Երաժշտության դերը 
դրամատիկական թատրոնում

Բացատրություն 

Սյուժետային երաժշտություն Երաժշտություն, որը նախատեսված է ներկայացման 
բովանդակությամբ և ընտրված է հեղինակի կողմից:

Պայմանական երաժշտություն Երաժշտություն, որը նախատեսված չէ սյուժեով: Նման 
երաժշտությունը փոխանցում է կերպարի ներքին աշխարհը, 
էմոցիոնալ տրամադրությունը, ամբողջ ներկայացման կամ 
առանձին տեսարանների գլխավոր գաղափարը: 

Մեկնաբանություն.

Նախորդ դասերին աշակերտներն արդեն հասկացել են, թե ինչ է նշանակում ներկայացման 
բովանդակությամբ նախատեսված կամ չնախատեսված երաժշտական ներդիր: Դա այսպես 
կոչված սյուժետային կամ պայմանական երաժշտությունն է: Այս տերմիններին վարժվելու համար 
ուսուցիչը կրկին ցույց է տալիս հատվածներ և այդպես ամրապնդում աշակերտների գիտելիքները: 
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ԳԼՈւԽ V – ԱԶԳԱԳՐՈւԹՅՈւՆՆ Ու ԵՐԱԺՇՏՈւԹՅՈւՆԸ 

 Թեմա  Ուսումնական թեման չափորոշիչի արդյունքների հետ կապող 

 հարցեր 
Տարբեր երկրների 

երաժշտական 
գործիքներ

Ի՞նչ բնույթ են հաղորդում երաժշտական գործիքները ժողովրդական 
երաժշտությանը: Ինչպե՞ս կարող է կիրառել կոմպոզիտորը տարբեր 
ժողովուրդների երաժշտական գործիքները: 

Դաս 58
Թեմա. Տարբեր երկրների երաժշտական գործիքներ: 
Նպատակը. Երգ, երկխոսություն: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ ժողովրդական երգ «Հնչեցրել եմ չոնգուրիի լարերը», դասագիրք: 

Ակտիվություն
 Ուսուցիչն աշակերտներին սովորեցնում է «Հնչեցրել եմ չոնգուրիի լարերը» վրացական 

ժողովրդական երգը:

Ակտիվություն
Դասագրքում (էջ 98) ընթերցում են տեղեկություններ չոնգուրիի մասին: Աշակերտներին 

առաջարկում ենք նաև ժողովրդական բանաստեղծություն, որը տեղեկություն է հաղորդում չոնգուրիի 
պատրաստման ձևի և նյութի վերաբերյալ: 

Ակտիվություն
Դասագրքում (էջ 100) կատարում են առաջադրանք: 

Ակտիվություն
Գրատախտակի/մեծ ձևաչափի թղթի վրա պատրաստված է նման աղյուսակ.

Հարվածային 
երաժշտական գործիքներ 

Փողային երաժշտական 
գործիքներ 

Լարային երաժշտական 
գործիքներ 

 Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին մտաբերել  և համապատասխան սյունակում գրել 
երաժշտական գործիքների անվանումները:

Ակտիվություն
 Ուսուցիչը սովորեցնում է դասարանին Ժ.Ֆ.Ռամոյի «Տամբուրին» պիեսը: Կատարողները 

բաժանվում են խմբերի հետևյալ կերպ՝ վոկալիստներ, երաժիշտ-կատարողներ 
(ինստրումենտալիստներ): Ուսուցիչը կատարում է դաշնամուրային պարտիան: Վոկալիստները 
կատարում են մեղեդի «դա-բա, դա-բա» հնչյունի վրա, երաժիշտ-կատարողներները ծափերով/
փայտե գդալով ռիթմորեն նվագակցում են (վերջինս ուսուցիչն աշակերտներին պետք է սովորեցնի 
նախապես): 
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Դաս 59
Թեմա. Գործիքավորում (հնչյունային ձևավորում՝արանժիրովկա): 
Նպատակը. Հարստացնել երաժշտական բառապաշարը՝ տերմին «արանժիրովկա»: 

Երաժշտության ունկնդրում: 
Ուսումնական ռեսուրս՝ դասագիրք, համակարգիչ, ունկնդրման նյութ՝ «Լալեբի, լալեբի» 

(ժողովրդական):

Ակտիվություն
Դասարանը բաժանվում է խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ պետք է ընտրի վրացական 

ժողովրդական երգ և փորձի գործիքավորել այն՝ երգը պետք է վերամշակվի, փոխակերպվի, ընդունի 
նորովի հնչողություն, օրինակ՝ առաջին խումբը պետք է փոխի տեքստը, երկրորդը՝ տեմպը, երրորդը՝ 
իմաստավորի այլ երաժշտական գործիքի նվագակցությամբ, չորրորդը՝ փոխի ռիթմը, ստեղծի 
պարային բնույթ և այլն: 

Ակտիվություն
Շնորհանդես:

Ակտիվություն
Դասագրքում ընթերցում են «արանժիրովկա» տերմինի բացատրությունը:

Ակտիվություն
Ուսուցչին առաջարկում ենք դասարանում միացնել «Լալեբի» երգի ժողովրդական և ռեմիքս 

տարբերակները: Պարզում է ժողովրդական երգը կատարողների կազմը (քանի երգիչ է երգում ), 
գործիքային նվագակցությամբ է երգը, թե առանց դրա, պարզում է երգի բնույթը, տեմպը:

Ռեմիքս (անգլ. Re-mix) - երգի այլընտրանքային տարբերակը, որը տարբերվում է բնօրինակից: 
Ռեմիքսը ստեղծվում է սկզբնական կոմպոզիցիայի մի քանի մասի «խառնուրդից», դրան ավելացնելով 
տարբեր ձայներ կամ հատուկ էֆեկտներ, փոփոխելով տեմպն ու տոնայնությունը և այլն: 

Ունկնդրում են երգի ռեմիքսը: Նշյալ կոմպոզիցիան կատարվում է «Շին» համույթի կողմից

The Shin (Շին) – վրացական ջազ և ֆյուժեն խումբ: Ձևավորվել է Գերմանիայում, 1998 թվականին: 
Խմբի անդամներն են ՝ Զազա Միմինոշվիլին (կիթառ, փանդուրի), Զուրաբ Գագնիձեն (բասկիթառ, 
վոկալ) և Մամուկա Ղաղանիձեն (վոկալ, պերկուսիա): Խմբի երաժշտությունը ներառում է 
վրացական ժողովրդական տարրեր, ջազ, պոլիֆոնիկ (բազմաձայն) վոկալ, ֆլամենկո և ֆյուժեն: 

Աշակերտները հեշտությամբ նկատում են տարբերությունը երգի բնօրինակի և այլընտրանքային 
տարբերակների միջև, ինչն արտահայտված է երաժշտական գործիքների բաղադրությամբ, ռիթմով, 
տեմպով և այլն: 

Ակտիվություն
Աշակերտներն ունկնդրում են հատված գուդաստվիրիի կատարմամբ: Այնուհետև ուսուցիչը 

կատարում է դասագրքում ներկայացված երկու նոտային օրինակ (Վ.Կուրտիդիի և Ն.Մամիսաշվիլիի 
դաշնամուրային պիեսները), որոնցից մեկում կոմպոզիտորը նմանակում է գուդաստվիրին 
(Ն.Մամիսաշվիլիի պիես):
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Դաս 62

Թեմա. Տարբեր երկրների երաժշտական գործիքներ: 
Նպատակը. Ճանաչել տարբեր երաժշտական գործիքներ, երաժշտական գործիքների մասին 

գտնել տեղեկություններ և ներկայացնել: 
Ուսումնական ռեսուրս՝երաժշտական հատվածներ ֆլեյտայի, սաքսոֆոնի, էլեկտրակիթառի, 

դաշնամուրի կատարմամբ: Բանջոյի և կիթառի դուետ, հնդկական ռագա Ա.Շանկարի կատարմամբ: 

Ակտիվություն I 
Դասագրքում (էջ 110-111) աշակերտներն ուսումնասիրում են երաժշտական գործիքները: 

Ունկնդրում են ուսուցչի կողմից ներկայացված յուրաքանչյուր երաժշտական գործիքի տեմբրը: 
– Եթե ցանկանում եք սովորել նվագել որևէ երաժշտական գործիքի վրա, ապա նախքան 

ընտրություն անելը լսեք տարբեր երաժշտական գործիքներ, որպեսզի հասկանաք, թե որ տեմբրն եք 
հավանում բոլորից շատ:

Մեկնաբանություն.
Ուսուցիչն ինքն է ընտրում երաժշտական հատվածներ ֆլեյտայի, սաքսոֆոնի, էլեկտրակիթառի, 
դաշնամուրի կատարմամբ: Աշակերտներն ունկնդրում են և յուրաքանչյուր տեմբրը հնչելիս 
քննարկում, թե ինչպես է փոխանցում կոնկրետ տեմբրը երաժշտության բնույթը:

Ակտիվություն II
Ծանոթանում են երաժշտական գործիք բանջոյին: Տեսաժապավենի վրա դիտում և ունկնդրում են 

բանջոյի և կիթառի դուետը: Աշակերտները փորձում են տարբերել այս երկու երաժշտական գործիքի 
տեմբրը: 

Ակտիվություն III 
Աշակերտներն ունկնդրում են ռագա Ա.Շանկարի կատարմամբ
– Սա սիթառն է, հնդկական բազմալար երաժշտական գործիք: Երբ հնչում է սիթառը, այնպիսի 

զգացողություն է առաջանում, կարծես նվագում է մի ամբողջ նվագախումբ: Սիթառը հանրահայտ է 
ոչ միայն Հնդկաստանում, այլ նաև Եվրոպայում, այդ գործիքի վրա հաճույքով նվագում են եվրոպացի 
երաժիշտ-կատարողները: Օրինակ, լիվերպուլյան «Բիթլզ» քառյակի անդամները, մասնավորապես, 
Ջորջ Հարիսոնը նվագում  էր այդ երաժշտական գործիքի վրա:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Տեղեկություն Linux ծրագրի մասին. LMMS՝ Linux MultiMedia Studio ծրագիրը եղանակներ 
ստեղծելու, հնչյունների/ձայների սինթեզավորում կատարելու, ձայնային նմուշներ կիրառելու 
հնարավորություն է ընձեռում: Ծրագիրն ունի MIDI ստեղնաշարի աջակցում: 

Երբ սպառողը միացնում է LMMS ծրագիրը, մոնիտորի էկրանին տեսնում է այսպիսի պատկեր՝

Վահանակի մասերը (տարրերը) համարակալված են: Յուրաքանչյուր տարր ունի իր գործառույթը.
1. Գլխավոր մենյուն ընձեռում է հասանելիության հնարավորություն նախագծի ֆայլերին, 

հավելումներին և օնլայն-տեղեկատուին: 
2. Գործիքների վահանակի ձախ մասում երկու շարք է՝
Վերին շարքի կոճակները կապված են նախագծի ֆայլերի հետ (ստեղծենք նոր նախագիծ, բացենք 

գոյություն ունեցողը, պահենք ընթացիկը և վերահղենք ձայնային ֆայլ):
Ստորին շարքի կոճակների դերն է ինտերֆեյսի հիմնական մասում էկրանի վրա դուրս բերել/

փակել տարբեր պատուհաններ: 
3. Գործիքների վահանակի աջ մասում ներկայացված են կոմպոզիցիան վարելու որոշ 

գործիքներ, օրինակ՝ տեմպը, տակտաչափը, հնչողության մեծությունը, տոնի բարձրությունը և 
տեսանելիության (վիզուալիզացիայի) հիմնական վահանակը: 

4. Կողմնային վահանակն ունի վեց կոճակ: Դրանցից յուրաքանչյուրին սեղմելով տեղի է 
ունենում համապատասխան ներդրուկի միացում/անջատում:

Յուրաքանչյուր ներդրուկ արտացոլում է որոշակի տիպի տեղեկատվություն՝ Instrument 
plugins(գործիքներ),My projects (իմ նախագծերը), My samples(իմ նմուշները), My presets(իմ 
կանոնավորումը), My home(իմ տունը), My computer(իմ համակարգիչը): Կոմպոզիցիան ստեղծելիս 
վերոնշյալներից յուրաքանչյուրը սպառողի տնօրինության տակ է:

 Երբ LMMS-ը էկրանի վրա է բացվում է չորս պատուհան՝ 
 Song-Editor (երգի խմբագիրը) –այստեղ հնարավոր է ստեղծել կոմպոզիցիան:
Beat+Bassline Editor(քայլերի խմբագիր) –այստեղ ստեղծվում են դրամաները (ռիթմը): 
 FX-Mixer (FX միքշեր) - ձայնային միքշեր, որտեղ կանոնավորվում է բոլոր ուղիների հնչողությունը: 

Այն ունի լրացուցիչ պատուհան, որտեղ հնարավոր է ավելացնել հատուկ էֆեկտներ և փոխկապակցել 
դրանք:
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Ծրագրի օգտագործման հրահանգ
Էկրանի վրա LMMS ծրագրի վահանակը հայտնվելուն պես, ձախ կողմում սեղմեք կոճակը, որից 

հետո կհայտնվի Sempl-ների ցանկը: Ընտրելուց և երկու անգամ սեղմելուց հետո վահանակի ձախ 
անկյունում կհայտնվի ցանկալի Sempl-ը:

Ցանկալի Sempl-ը միացնելու համար, սեղմեք միացման #1 կոճակը: Նույն մասում է գտնվում նաև 
անջատելու #2 կոճակը:

Այս վահանակի 
վրա նշված են հետևյալ 
կոճակները՝ միացում 
(ձախից առաջինը), 
անջատում (ձախից 
չ ո ր ր ո ր դ ը ) , բ ի թ լ ա յ ն ի 
ավելացում (հինգերորդ):

Անցանկալի Sempl-ը 
ջնջելու համար նույն 
մասում է գտնվում նաև 
ջնջելու կոճակը: 

Project menu+import-ին սեղմելով հնարավոր է ավելացնել մեկ այլ Sempl և ավելացնել նաև նրա 
տևողությունը:

Sempl-ի հնչողության տևողությունը ավելացնելու համար պետք է կատարեք հասարակ շարժում՝ 
կուրսորը քաշենք առանց ձեռքը բարձացնելու:
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Ինչպե՞ս ստեղծենք Sempl 

Մուտք գործեք My Compiuter և ընտրեք c:\Program Files (x86)\LMMS\data\sample.
Sample մուտք գործելիս ստեղծեք նոր թղթապանակ:
Ուշադրություն դարձրեք ստորև ներկայացված սխեմաներին և հաջորդաբար կատարեք կոնկրետ 

ցուցումները:
.
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ՏԵՍԱԺԱՊԱՎԵՆՆԵՐԻ ԹՎԱՐԿ

1.  Է.Գրիգ «Լեռնային թագավորի քարայրը» («Պեր Գյունտ»):

2.  Ն.Ռիմսկի-Կորսակով «Շահրազադե» սիմֆոնիկ սյուիտ:

3.  Դ.Կաբալևսկի «Ծաղրածուները»:

4.  Է.Գրիգ «Թզուկների երթը»:

5.  Վ.Ա. Մոցարտի Պապագենոյի և Պապագենայի երկերգը «Կախարդական սրինգը» օպերայից:

6.  Ա.Լիադովի «Կիկիմորա» սիմֆոնիկ պատկեր:

7.  Մ.Գլինկա հատված «Ռուսլան և Լյուդմիլա» օպերայից:

8.  Ն.Ռիմսկի-Կորսակով «Իշամեղվի թռիչքը» «Հեքիաթ Սալթան թագավորի մասին» օպերայից:

9.  Կ.Դեբյուսի «Ֆավնի հետկեսօրյա հանգիստը» նախերգանքը: 

10.  Կ.Դեբյուսի «Սիրենները» հատված:

11.  «Սիրինքս» պիես մենանվագ ֆլեյտայի համար:

12.  Թրեքեր ստեղծելու հրահանգ:

13.  Թրեքերային երաժշտություն: 

14.  Orchestra plays Microsoft Windows tm –վալս:

15.  Գլիսանդոյի օրինակ:

16.  XPeriencethe Music –համակարգչի ձայներ:

17.  iPad Orchestra – բջջային հեռախոսների «նվագախումբ»:

18.  Կադրեր «Դաշնամուր» համր կինոյից Չարլի Չապլինի մասնակցությամբ:

19.  Կադրեր «Փոքրիկը» համր կինոյից Չարլի Չապլինի մասնակցությամբ:

20.  «Ստվերների թատրոն»:

21.  «Խասանբեգուրա»-ժողովրդական երգ:

22.  Ջերի Լյուիս «Մեքենագրողը»:

23.  Լուի դը Ֆյունես կինոֆիլմ «Օսկար»: 

24.  Սեսիլիա Թաղաիշվիլի, կինոֆիլմ «Երազանքի ծառը», Մարադիա:

25.  Կադրեր «Վարսավիրը» համր կինոյից Չարլի Չապլինի մասնակցությամբ:

26.  Ռոուեն Ատկինսոն «Անտեսանելի թմբուկը»:

27.  «Եղինջաթռչնակը» Բաղբաղ դևի և Կոտիկոյի տեսարանը (ռեժ. Մ. Թումանիշվիլի):

28.  Քուրդ Սարեի պարը «Բակում կատաղած շուն կա» ներկայացումից (ռեժ. Գ.Թոդաձե):

29.  «Ամուսնալուծություն», Վ.Աբաշիձեի անվան երաժշտական թատրոնի ներկայացում (ռեժ. 
Դ.Դոիաշվիլի):

30.  Կ.Մարջանիշվիլիի անվան թատրոնի «Քաքուցա Չոլողաշվիլի» ներկայացումը (ռեժ. Լ.Ծուլաձե):

31.  «Լալեբի, լալեբի»-ժողովրդական երգ:

32.  Metallika- Enter Sandman:

33.  Երաժշտական շապիկ «Ի՞նչ, ե՞րբ, ո՞րտեղ» բանջոյի տեմբրի համար:
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ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆ

Արանժիրովկա (Գործիքավորում) –  երաժշտական կոմպոզիցիայի հարմարեցում կատարողների 
այլ կազմի համար: 

Արտաքին տակտ – տակտի թույլ մասը, որով մեկնարկում է երաժշտական երկը: 

Assai (ասսաի) – բավականին, բավականաչափ, շատ: 

Attacca(ատտակա) – առանց դադարի: Գրվում է ստեղծագործության մասի վերջում և նշանակում 
է առանց ընդմիջման սկսել հաջորդ մասը: 

A tempo(ա տեմպո) – նախնական տեմպով, վերադարձ նախորդ տեմպին:

Բանալի – նոտային համակարգի սկզբում գրված նշան, որը սահմանում է հաջորդող նոտային 
գրառման բարձրության տեղադրությունը (օրինակ՝ բասի, ջութակի, ալտի և այլն):

Beat(անգլ) – ռիթմիկ պուլսացիա, ռիթմիկ շեշտադրում:

Bel canto (բել կանտո) – հիանալի երգ: 1. Իտալական օպերայի հետ կապված երգաձև, որին բնորոշ 
են տեխնիկական կատարելությունը և հնչյունների հնչողության գեղեցկությունը: 

Գամմա, հնչյունաշար – հնչյունների համատեղություն, որոնք պատկանում են որևէ լադային 
համակարգի և դասավորված են ըստ սահմանված շարքի (վերընթաց և վարընթաց շարժման 
դեպքում, որպես օրենք, գամմայի տեսքով): 

Da capo (դա կապո) – «սկզբից», մատնանշում է պիեսի կամ երկի հատվածի կրկնությունը, կրճատ 
D.C.

Երգչախումբ – երգիչների անսամբլ, որը բաշխված է չորս երգամասերի ( սոպրանո, ալտ, տենոր 
և բաս): 

Եռամաս հաշիվ, չափ – չափ, որին տիպիկ է յուրաքանչյուր տակտում (3/4, 3/2) մեկ ուժեղ և երկու 
թույլ մասերի առկայությունը: 

Էլեկտրոնային երաժշտություն – երաժշտություն, որի հնչողական նյութը ստեղծված է 
սինթեզատորի միջոցով: 

Էնհարմոնիզմ – հավասար տեմպերացիայի պայմաններում միևնույն հնչյունի ձայնագրումը 
տարբեր միջոցներով, օրինակ՝ լյա դիեզ և սի բեմոլ: 

Թեմա – երաժշտական ստեղծագործության հիմնական երաժշտական իմաստը, այս տերմինը 
հաճախ գործածվում է ֆուգայի գլխավոր թեման, ինչպես նաև սոնատային ձևի գլխավոր պարտիան 
նշելու համար: 

Իմիտացիա (նմանակում) – երաժշտական հատվածի ճշգրիտ կամ մասամբ փոփոխված 
հանգամանք բազմաձայն ֆակտուրայի տարբեր ձայներում: 

Ինտերվալ – երաժշտական և մաթեմատիկական (ակուստիկ) տարածություն երկու տոների միջև: 
Ինտերվալը կարող է լինել մեղեդային՝ երբ աստիճանները հնչում են հաջորդաբար, և հարմոնիկ՝ երբ 
աստիճանները հնչում են միաժամանակ: 

Cantabile (կանտաբիլե) – կատարման  երգեցիկ, կատարյալ ոճ: 

Լայտմոտիվ – մեղեդային, ռիթմիկ, ներդաշնակ եղանակ, որը զուգորդվում է կերպարի, ժամանակի 
և գործողության վայրի հետ: Լայտմոտիվի տեխնիկան իր օպերաներում կիրառում էր Ռ.Վագները: 

Լեկուրի – արագ, խանդավառ լեկերի ժողովրդական պար երկմաս չափում, կատարում է 
տղամարդ մենակատարը, ինչպես նաև կին և տղամարդ զույգը:
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Լենդլեր – Գերմանիայում և Ավստրիայում տարածված ժողովրդական զույգերով շուրջպար 
եռամաս չափում:

Lento (լենտո) – տեմպի նշում. դանդաղ: 

Խրոմատիզմ – լադի դիատոն աստիճանների կիսատոն փոփոխումը: 

Կանտիլենա – քնարական, երգեցիկ բնույթի վոկալ կամ գործիքային մեղեդի: 

Cantus firmus (լատ.) (կանտուս ֆիրմուս) – առաջատար մեղեդի, որը բազմաձայն կոմպոզիցիայի 
հենարանն է հանդիսանում: 

Cantus planus (լատ.) (կանտուս պլանուս) – Գրիգորյանական խորալին բնորոշ ռիթմիկ հանգիստ 
միաձայն երգասացություն: 

Կոնսոնանս – երկու կամ ավելի տոնի բարեհնչություն: Կոնսոնանսի հայեցակարգը փոխվում էր 
տարբեր դարաշրջանների և ոճի երաժշտության մեջ: 

Կոնտրալտո – ըստ ռեգիստրի կանացի ամենացածր երգչաձայն: 

Կոնտրապունկտ – մի քանի անկախ ձայների միաժամանակյա զուգակցում: Լայն ըմբռնմամբ, 
կոնտրապունկտը նույնն է, ինչ պոլիֆոնիան (բազմաձայնություն): 

Կոնտրաֆագոտ – մեծ ֆագոտ ավելի ցածր հնչեղությամբ: 

Կոնտրատենոր – տղամարդու շատ բարձր երգչաձայն (տենորից բարձր):

Crescendo(կրեշչենդո) – դինամիկայի նշան. ձայնի բարձրության աստիճանաբար ուժգնացում:

Կոճա- հնագույն վրացական պար: Կաքավում տեղապտույտով (Ս.Ս. Օրբելիանի):

Կրակովյակ – Կրակովի բնակիչների պար, լեհական ազգային պարերից մեկը: 

Կրիմանճուլի –Արևմտյան Վրաստանի (Գուրիա, Աջարիա) բազմաձայն ժողովրդական երգերի 
վերին ձայն, որը հարուստ է մեղեդային թռիչքներով, զարդանախշությամբ:

Կրին – բարձր, փոփոխված ձայնի վրացական անվանումը:

Ձայն – 1) հնչյուն, որը արձակում են մարդու ձայնալարերը, 2) գործիքային կամ վոկալ 
ստեղծագործության մեղեդային գիծը կամ կոնկրետ ստեղծագործության ֆակտուրայի մի հատվածը:

Ճունիրի – վրացական ժողովրդական կնտնտոցային երաժշտական գործիք, տարածված է 
Սվանեթիում:

Մաժոր և մինոր – տերմինները կիրառվում են. 1) որոշակի ինտերվալների աստիճանները 
որոշելիս, օրինակ՝ տերցիան կարող է լինել մաժորային, կամ մեծ (դո-մի) և մինորային, կամ փոքր 
(դո-մի-բեմոլ), 2) երկու հիմնական տեսակի եռաձայնությունները նշելու համար. Եռաձայնությունը, 
որի առաջին տերցիան մաժորային է՝ մաժորային (դո-մի-սոլ), իսկ եռաձայնությունը, որի հիմքը 
մինորային տերցիա է՝ մինորային (դո-մի-բեմոլ-սոլ), 3) 1700 թվականից հետո եվրոպական 
երաժշտության մեջ երկու ամենատարածված հնչյունաշարը նշելու համար՝ մաժորային (մեծ 
տերցիայով I և III աստիճանների միջև) և մինորային (փոքր տերցիայով I և III աստիճանների միջև):

Մազուրկա – 1. Լեհաստանի Մազովիայում բնակվող մազուրների պար: 2. Երաժշտական երկ այս 
պարի ձևով (Շոպենի մազուրկաներ): 

Մանուալ – երգեհոնի և կլավեսինի ստեղնաշար: 

Marcato (մարկատո) – արտահայտչականության նշում՝ շեշտելով, ընդգծելով: 

Մեղեդի – բարձր կազմակերպված մեկձայնանի ինտոնացիոն-ռիթմական կառուցվածք, որն 
օժտված է կերպարային- արտահայտչական բովանդակությամբ և երաժշտության կարևորագույն 
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սկզբնատարրն է: 

Meno (մենո) – «նվազ», meno mosso (մենո մոսո) – տեմպի նշում. ավելի քիչ, նվազ արագությամբ: 

Մենուետ – ֆրանսիական պար եռամաս չափով: 

Moderato (մոդերատո) – տեմպի նշում. չափավոր, andante - ի և allegro-ի միջև: 

Մոդուլյացիա – մաժորային-մինորային համակարգում տոնայնության փոփոխում: 

Molto (մոլտո) – շատ, տեմպի նշում: molto-adagio – շատ դանդաղ:

Մոնոդիա – մեներգեցողություն կամ միաձայն երգչախմբային երգ առանց նվագակցության: 

Մոտիվ (երաժշտական եղանակ) – համառոտ մեղեդառիթմային մեղեդի, երաժշտական 
ստեղծագործության ձևի ամենափոքր անկախ միավորը: 

Մոձախիլի – երգչախմբային երգի սկիզբ, որը կատարում է Մոձախիլի ասողը կամ երգիչների 
փոքրածավալ խումբը, որից հետո երգը շարունակում է ամբողջ խումբը: 

Նադի – վրացական աշխատանքի երգ, որը կատարվում էր մանելու ժամանակ ճախարակի մոտ: 

Նոտային համակարգ – նոտային գրառման մեջ հինգ հորիզոնական գծի համատեղություն: 

Չոնգուրի – վրացական կսմիթավոր երաժշտական գործիք:

Perpetuum mobile (պերպետում մոբիլե) – (լատ. «մշտական շարժում»): Պիես, որը սկզբից մինչև 
վերջ կառուցված է արագ, անդադար, ռիթմիկ շարժման վրա: 

Pianissimo (պիանիսիմո) – շատ ցածր, կրճատ pp:

Piano (պիանո) – ցածր, կրճատ p:

Piu (պյու) – ավելի շատ, piu allegro –տեմպի նշում: Ավելի արագ: 

Pizzicato (պիցիկատո) – լարային գործիքներ նվագելու հնարք, երբ ձայնն առաջանում է լարերի 
կսմիթից:  

Portamento (պորտամենտո) – մեղեդին երգայնորեն կատարելու հատուկ ձև: 

Portato (պորտատո) – կատարման տեսակ legato-ի և staccato-ի միջև: 

Ջազ-20-րդ դարի երաժշտական ոճ, ծագել է ԱՄՆ-ում, ջազի հիմքում ընկած են սևամորթների 
ժողովրդական երաժշտական ստեղծագործական գործունեության իմպրովիզացիոն ձևերը: 

Giocoso (ջոկոզո) – ուրախ, կոկետաբար: Արտահայտչական նշան: 

Ռիթմ – երաժշտության կազմակերպումը ժամանակում: Կոնկրետ՝ հնչյունների տևողության 
հաջորդականությունը: 

Ռոկոկո –18-րդ դարի առաջին կեսի գեղարվեստական հոսանք, որը զարգացել է հիմնականում 
ճարտարապետության մեջ: Երաժշտության մեջ նրան բնորոշ է զարդանախշային եղանակների 
առատությունը, մեղեդային գծերի ետ ու առաջ փոփոխությունները:

Սինկոպա – շեշտի փոխանցումը ուժեղ մասից թույլին: 

Սինթեզատոր – էլեկտրոնային երաժշտական գործիք: 

Սկերցո – բառացի՝ կատակ: Պիես կամ ցիկլի մաս արագ տեմպում: 

Staccato (ստակատո) – ընդհատ: Հնչյունի ընդունման ձև: staccato 

Տեմբր – մարդկային ձայնի կամ երաժշտական գործիքի յուրահատուկ երանգավորում: 
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Տեմպ – երաժշտության շարժման արագություն:

Տենոր – 1) քառաձայն կառուցվածքի ներքևից երկրորդ պարտիան, 2) տղամարդու բարձր 
երգչաձայն:

Vivace (վիվաչե) – բառացի «կյանքով լեցուն», արագ: Տեմպը նշող տերմին: 

Վարիացիա (վերափոխում) – կոմպոզիցիայի հնարք, որի ժամանակ առաջին անգամ փոխանցված 
նյութը կրկնվելիս փոփոխության է ենթարկվում:

Վոկալիզ – 1) երգ ձայնավոր հնչյուններով (վոկալային վարժություն), 2) ստեղծագործություն 
ձայնի (առանց բառերի) և նվագակցության համար 

Ֆրազ (արտահայտություն) – մեղեդու հատված, որն իր նշանակությամբ հավասարվում է 
խոսակցական նախադասությանը: 
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ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԱԺԻՇՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Յոհան Սեբաստիան Բախ

Յոհան Սեբաստիան Բախը բարոկկոյի դարաշրջանի գերմանացի կոմպոզիտոր է և երգեհոնահար: 
Բախը բազմաթիվ երաժիշտների ոգեշնչման աղբյուրն էր: Նա դարաշրջանի և բոլոր ժամանակների 
մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկն է: Նրա ստեղծագործությունն առանձնանում է մտավոր 
խորությամբ, տեխնիկական կատարելությամբ:

 Տասը տարեկանում Բախը որբացավ: Նրա դաստիարակությունն իր վրա վերցրեց մեծ եղբայրը՝ 
Յոհան Քրիստոֆը, ով աշխատում էր ք.Օրդրուֆում, որպես կապելմայստեր: Եղբոր ղեկավարությամբ 
Բախը սովորեց նվագել երգեհոնի և ջութակի վրա: Հետագայում Բախն իր եղբորն է նվիրել «Եղբոր 
Կապրիչչո մեկնելու պատճառով» ստեղծագործությունը: 

Բախի ստեղծագործությունը մոռացության տրվեց կոմպոզիտորի մահից հետո: Բախի 
ստեղծագործությունների հանրաճանաչության մեջ մեծ ներդրում ունի XIX դարի կոմպոզիտոր 
Ֆելիքս Մենդելսոն-Բարտոլդը, որն ակտիվորեն մասնակցում էր Բախի ստեղծագործությունների 
ժողովրդական կատարմանը: 

Նրա միջնորդությամբ, 1842 թվականին ք.Լայպցիգում, Սուրբ Թովմաս տաճարին կից գործող 
դպրոցի առջև կանգնեցվեց Յոհան Սեբաստիան Բախի հուշարձանը: 

Բախերի երաժշտական տոհմը, ինչպես Բախի նախնիներն, այնպես էլ նրա որդիները, խորը հետք 
են թողել գերմանական երաժշտության զարգացման գործընթացում: 1950 թվականից Լայպցիգում 
յուրաքաչյուր չորս տարին մեկ անգամ անցկացվում են Բախի անվան միջազգային երաժշտական 
մրցույթներ: 

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ (1756-1791) 

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտը ծնվել է ավստրիացի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, Վիեննայի դասական 
դպրոցի, Զալցբուրգի արքունական կապելմայստեր և կոմպոզիտոր Լեոպոլդ Մոցարտի և Աննա 
Մարիա Պերտլիի ընտանիքում: Ջութակի, կլավեսինի և կոմպոզիցիայի առաջին դասերը նա ստացել 
է հոր մոտ: Նա առանձնանում էր հատուկ երաժշտական տաղանդով: Հինգ տարեկանում արդեն 
ստեղծել էր մի քանի փոքրածավալ երաժշտական ստեղծագործություն: Չորս տարեկան Մոցարտը 
արդեն դաշնամուր էր նվագում, իսկ վեց տարեկանում կատարում լուրջ ստեղծագործություններ: Այդ 
նույն տարիքում նա հիանալի նվագում էր թավջութակի և կլավեսինի վրա: 1762 թվականից քրոջ՝ 
Նաներլի հետ միասին արդեն համերգներ էր անցկացնում: Երեխաների մեծ հաջողությունից ելնելով, 
Լեոպոլդ Մոցարտը հստակ որոշում է կայացնում Մոցարտին դուրս բերել ավելի մեծ ասպարեզ: 
1763 թվականին նա ընտանիքի հետ մեծ ճամփորդության է մեկնում, որը տևում է ավելի քան երեք 
տարի: Այս շրջագայության մեջ ներառված էին բազմաթիվ մեծ քաղաքներ՝ Մյունխենը, Աուգսբուրգը, 
Լյուդվիգսբուրգը, Հայդելբուրգը, Մայնցը, Ֆրանկֆուրտը, Կոբլենցը, Քյոլնը, Բրյուսելը, Փարիզը, 
Վերսալը, Լոնդոնը, Ամստերդամը, Լիոնը, Ժնևը, Բեռնը, Ցյուրիխը, Ուլմը և կրկին Մյունխենը, որտեղ 
երեխաները նվագում էին ազնվականների պալատներում և երաժշտական ակադեմիաներում: 
Մոցարտը դարձավ աշխարհահռչակ հրաշամանուկ: Այդ շրջագայության ընթացքում Մոցարտը 
ստեղծեց առաջին սիմֆոնիան, սոնատներ ջութակի և կլավեսինի համար: Մոցարտը գրել է շուրջ 
600 ստեղծագործություն: Այդ թվում են օպերաները, սիմֆոնիաները, կոնցերտները, կամերային և 
հոգևոր բնույթի ստեղծագործությունները: Մոցարտը ամենահանրաճանաչ կոմպոզիտորներից է: 
Նա մեծ ազդեցություն է գործել բազմաթիվ երաժիշտների վրա: 
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Լյուդվիգ Վան Բեթհովեն (1770-1827) 

Լյուդվիգ Վան Բեթհովենը հանճարեղ գերմանացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, դիրիժոր 
և Վիեննայի դասական դպրոցի ներկայացուցիչն էր: Ծնվել է 1770 թվականի դեկտեմբերի 17-ին 
ֆլամանդական ծագում ունեցող արքունական երաժիշտի ընտանիքում: Վաղ տարիքից նվագում 
էր տարբեր երաժշտական գործիքների վրա: Այդ իսկ պատճառով նրա հայրը որոշում է կայացրել 
«դարձնել» նրան երկրորդ Մոցարտ: Նա գիշեր-ցերեկ ստիպում էր որդուն կլավեսինի վրա կատարել 
ամենաբարդ վարժությունները, սակայն մանուկ Բեթհովենի առաջին հրապարակային համերգները 
չարդարացրեցին հոր հույսերը և նրա հետաքրքրությունն ուղղված դեպի երեխայի վիթխարի 
կարիերան շուտով ավարտվեց:

Բեթհովենը վաղ տարիքում է սկսում իր մասնագիտական գործունեությունը՝ տասներեք 
տարեկանում նա գրանցվում է արքունական նվագախումբ, որպես կլավիսինահար, որտեղ 
ստանում է մշտական աշխատավարձ: Չնայած նրան, որ Բեթհովենը Բոննում հաճախում էր 
դասախոսությունների, այդուհանդերձ նա չկարողացավ ստանալ սիստեմատիկ կրթություն: Տասնմեկ 
տարեկանում ստիպված էր կիսատ թողնել դպրոցում սովորելը: Չնայած դրան նա չափազանց 
կրթված անձնավորություն էր, քանի որ անընդհատ աշխատում էր իր վրա: Հետաքրքրված էր 
բնագիտությամբ և փիլիսոփայությամբ: Նա սովորել էր ֆրանսերեն և իտալերեն լեզուները, գիտեր 
նաև լատիներեն: Հիանալի ճանաչում էր հույն գրողների և փիլիսոփաների աշխատությունները, 
պարսկական պոեզիան, իր ժամանակի գերմանացի բանաստեղծների ՝ Շիլլերի, Կլոպշտոկի, Գյոթեի 
ստեղծագործությունները: Անգիր գիտեր հատվածներ Շեքսպիրի ստեղծագործություններից: 

Պյոտր Չայկովսկի (1840-1893)

Պյոտր Չայկովսկիի ստեղծագործությունը հայտնի է ողջ աշխարհում: Չայկովսկին անվանի 
կոմպոզիտոր էր, դիրիժոր, մանկավարժ, հասարակական գործիչ:

Չայկովսկին ստեղծել է շուրջ 80 երաժշտական ստեղծագործություն, այդ թվում տասը օպերա: 
Ամենահայտնիներն են՝ «Եվգենի Օնեգին», «Պիկովայա դամա» («Ագռավ աղջիկը») և երեք բալետ՝ 
«Կարապի լիճը», «Քնած գեղեցկուհին», «Մարդուկ-Ջարդուկը»: Դրանցից յուրաքանչյուրն իր 
արժանվույն տեղն ունի համաշխարհային երաժշտության մեջ: Չայկովսկին գրել է հիանալի 
կոնցերտներ դաշնամուրի և նվագախմբի համար՝ «Վարիացիներ ռոկոկո թեմայով» թավջութակի 
և նվագախմբի համար, բազմաթիվ ստեղծագործություններ դաշնամուրի համար, յոթ սիմֆոնիա 
(այդ թվում «Մանֆրեդ» ծրագրային սիմֆոնիան), չորս նվագախմբային սյուիտ, ծրագրային 
նախերգանքներ: 

Սերգեյ Պրոկոֆև (1891-1953)

Սերգեյ Պրոկոֆևը ռուսական երաժշտության մեծագույն դեմքերից է, մեծ նորարար, որը 
միաժամանակ սերտորեն կապված է ռուսական դասական երաժշտության ավանդույթների հետ: 
Նա գրում էր երաժշտություն գրեթե բոլոր ժանրերում: Ստեղծել է 8 օպերա, 7 բալետ, 7 սիմֆոնիա, 9 
գործիքային կոնցերտ, այդ թվում 5 դաշնամուրային, 15-ից ավելի սոնատ տարբեր գործիքների համար 
(9 դաշնամուրային), բազմաթիվ դաշնամուրային պիես, ռոմանս, «Ալեքսանդր Նևսկի» կանտանտը, 
երաժշտություն ներկայացումների և կինոֆիլմերի համար: 

Նրա ստեղծագործության մեջ կարևոր տեղ է հատկացվում մանկական երաժշտությանը:
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Շառլ - Քամիլ Սեն-Սանս (1835-1921)

Շառլ - Քամիլ Սեն-Սանսը (ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, երգեհոնահար, դիրիժոր և դաշնակահար) 
հայտնի է այնպիսի կոմպոզիցիաներով, ինչպիսիք են՝ «Կենդանիների շքահանդեսը», «Մահվան 
պարը» («Դանսե մակաբրե»), «Ռոնդո կապրիչոզո» և Սիմֆոնիա No. 3 (Երգեհոնային): Գրել է տարբեր 
ժանրերի երաժշտություն: 1860-1880 թվականներին հռչակվել է որպես լավագույն կոմպոզիտոր: 

Ծնվել է 1835 թվականի հոկտեմբերի 9-ին, Փարիզում: Վաղ տարիքում դրսևորվել է նրա 
յուրահատուկ երաժշտական տաղանդը: Հինգ տարեկանից սկսել է գրել երաժշտություն: 7 
տարեկանից պարապում  էր հարմոնիա, սովորում դաշնամուր նվագել: Շուտով փորձեց իր ուժերը 
կոմպոզիցիայի մեջ: 1846 թվականին հաջողությամբ անցավ նրա համերգային խաղասկիզբը, 
սակայն հետագայում հրաժարվեց հրապարակային ելույթներից և շարունակեց ուսումը Փարիզի 
կոնսերվատորիայում կոմպոզիցիայի և երգեհոնի դասարանում: 1855 թվականին կոնսերվատորիան 
ավարտելուց հետո սկսեց աշխատել Սեն Մերի եկեղեցում, որպես երգեհոնահար, իսկ երեք տարի 
անց տեղափոխվեց Սեն Մադլենի եկեղեցի, որտեղ աշխատեց մինչև 1870 թվականը: 1877 թվականից 
ակտիվ գործունեություն է վարել, որպես կատարող, դիրիժոր, կոմպոզիտոր: Հյուրախաղերով շրջել 
է Եվրոպան, Աֆրիկան, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը: Նրա նախաձեռնությամբ Փարիզում ստեղծվել է 
«Ազգային հասարակությունը»: 

Լերոյ Անդերսեն (1908-1975)

Ամերիկյան նվագախմբային երաժշտության հիանալի կոմպոզիտոր, դիրիժոր, հասարակական 
գործիչ Լ.Անդերսենի երաժշտությունը հանրաճանաչ է աշխարհում: ԱՄՆ-ում, Սպիտակ տանը 
պատվավոր հյուրերի հետ հանդիպումների ժամանակ հնչում է Անդերսենի երաժշտությունը: Նրա 
երաժշտությունը հաճախ է հնչում նաև հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով: 

 Սուլխան Ցինցաձե (1925-1991)

Ս.Ցինցաձեն իր երաժշտական կարիերան սկսել է 1940-ական թվականներին Վրաստանի 
պետական լարային քառյակում՝ թավջութակով: Առաջին կոմպոզիցիայում կիրառել է վրացական 
ժողովրդական երգը և լարային քառյակի համար թողարկել մանրանկարների հավաքածուի տեսքով, 
ինչը ակնթարթային հաջողություն է բերել նրան: Նա գրել է նաև մի քանի օպերա, բալետ, սիմֆոնիա 
և կոնցերտ, թեև նրա ամենաակնառու ստեղծագործությունները լարային քառյակի համար գրված 
կոմպոզիցիաներն էին: 

Ս.Ցինցաձեի երաժշտության մասշտաբները, չնայած իրենց ֆոլկլորայնության, հեռանում 
էին նեղ ազգային շրջանակներից: Կոմպոզիտորի երաժշտությունը առանձնանում էր ժանրային 
բազմերանգությամբ (նա ստեղծել է օպերաներ, դաշնամուրային, կինոերաժշտություն և այլն), 
սակայն նրա ստեղծագործության մեջ, այնուամենայնիվ, կարևոր տեղ էր հատկացվում լարային 
քառյակներին: Նա ստեղծել է 12 լարային քառյակ: 

Գիորգի Ցաբաձե  (1924-1986) 

Գ.Ցաբաձեն անվանի վրացի կոմպոզիտոր էր: Նա հանրաճանաչություն է ձեռք բերել հետևյալ 
երգերի շնորհիվ՝ «Մթածմինդայի լուսինը», «Թբիլիսիի մուխամբազը», «Փողոց առ փողոց» «Ֆայտոն 
քշողը» և այլն: Հատկապես հատկանշական են կոմպոզիտորի երաժշտական կատակերգությունները, 
օպերետները և մյուզիքլները: Նա այս բարդ ժանրի շուրջ 20 ստեղծագործության հեղինակ է: Դրանք 
են՝ «Երգ սիրո մասին», «Մեր ծանոթները», «Սիրո ուռկանում», «Կուրկայի հարսանիքը», «Եթիմ 
Գուրջի», «Մետեխիի ստվերում», «Հիանալի եռյակը», «Իտալական սիրավեպ» և այլն: Հատկանշական 
է, որ Գիորգի Ցաբաձեն անձամբ էր կատարում իր երգերը: Նա հեղինակ է նաև երգչախմբային և 
դրամատիկական ստեղծագործությունների, նրա երաժշտությունը հնչում է հետևյալ ֆիլմերում՝ 
«Վերա թաղամասի մեղեդիները», «Ուրախ սիրավեպ», «Փախցրեցին Թամարին»: 
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