
Երաժշտության առարկայական ծրագրի մեթոդական մշակում 

 

Ունկնդրում 

  

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

երբեք երաժշտություն: Այսինքն՝ երեխան չգիտե ինչ է երաժշտությունը: 

Առաջնային խնդիրը՝ արթնացնել աշակերտին, գիտակցել տալու համար, որ գոյություն 

ունի երաժշտություն, որ ինքը հանդիպելու է երաժշտությանը: 

Ոչ թե բացատրության ժամանակ երաժշտությունը ենթարկել աշակերտի անփորձ և դեռ 

բավական բնությանը մոտ բնազդային աշխարհին, այլ նրան տեղափոխել դեպի 

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

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

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

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

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

ժամանց, և ոչ կրթություն, այդպես էլ սովորողը չի լսում երաժշտություն:» 

Ա. Շահնազարյան 

  

Ունկնդրվող նյութերը ենթադրում են. 

 - երաժշտական, գեղագիտական ճաշակի ձևավորում, 

 - ազգային, հոգևոր և համաշխարհային դասական լավագույն 

ստեղծագործությունների  իմացում լսողության միջոցով: 

Ունկնդրվող նյութերն ընտրված են հայ ազգային, հոգևոր և դասական երգերից, 

պարեղանակներից, հայ և այլազգի կոմպոզիտորների լավագույն դասական 

ստեղծագործություններից:  

 

Ունկնդրումը հարկավոր է կազմակերպել այնպես, որ սովորողը կարողանա ոչ միայն 

լսել, այլև ընկալել ստեղծագործությունը: Սա, ինչ խոսք, ամենալուրջ խնդիրներից մեկն 

է, որը դասավանդողը պետք է լուծի: Երբ մենք փորձում ենք վերլուծել 

ստեղծագործությունը, ծանրաբեռնել հիշողությունը անուններով, զրկում ենք երեխային 

երաժշտությունն ինքնուրույն ընկալելու հնարավորությունից, խանգարում և թույլ չենք 

տալիս իմանալու՝ ինչ է երաժշտությունը:  

Ունկնդրումը սկսվում է դեռ նախակրթարանից, որտեղ պետք է հստակ իմանալ` ինչ 

չափով և երբ մատուցել ծրագրով նախատեսված երաժշտությունը:  

Նախակրթարանում ունկնդրման կազմակերպման արդյունավետ ձևերից է քնի 

ուղեկցումը երաժշտությամբ («Բարի գիշեր, փոքրիկներ»), ուղեկցումը երաժշտա-

ռիթմիկ խաղերով, շրխկան և բնական նվագարաններով ուղեկցումը («Ուրախ 

շրխկաններ»), գործիքային կատարումը, որն ուղեկցվում է նվագարանի հետ 

ծանոթությամբ («Մենք ենք ու մեր շվին»),  որևէ գործունեության ընթացքում (նկարելիս, 
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http://b4.mskh.am/node/5328
http://b4.mskh.am/node/5328
http://www.youtube.com/watch?v=zkwj2KbFq70


ծեփելիս, խաղալիս և այլն) երաժշտության ուղեկցումը («Է. Գրիգ, Առավոտ»), 

առավոտյան մարմնամարզության համար հնչող երաժշտությունը (ստեղծել ենք 

ա.դասական, բ.ազգային ստեղծագործություններից, գ. ծրագրային երգերից կազմված 

հավաքածուներ)՝ («Նախավարժանք»): Ունկնդրվող երաժշտության ուղեկցությամբ 

պատրաստված տեսահոլովակները երկուսից երեք տարեկաններից ոչ բոլորն են 

դիտում, եթե մուլտֆիլմի տեսքով է ( «Կոմիտաս, Հինգ էծ ունեմ ուլերով» , «Արև, արև, եկ, 

եկ» , Վ. Ա. Մոցարտ, «Գիշերային փոքրիկ սերենադ») դիտողները փոքր-ինչ շատ են: 

Չորսից հինգ տարեկաններն ավելի ակտիվ են մասնակցում այդ գործընթացին:  

Կրտսեր, միջին և ավագ դպրոցի երաժշտական կրթություն ստացող կամ արդեն 

ստացած սովորողների միջոցով կազմակերպվում են փոքրիկ համերգներ 

նախակրթարանում(«Ունկնդրում»): Երեխաները ոչ միայն ունկնդիրներ են, այլև գիտեն` 

ինչպես դիմավորել կատարողին, ինչու և երբ ծափահարել: Կարևոր է, որ այդպիսի 

համերգների ընթացքում նրանք դառնան նաև մասնակից: Դրա համար կատարվող 

ստեղծագործություններից որոշ գործեր երեխաների համար կարող են լինել երաժշտա-

ռիթմիկ վարժությունների, ինչպես նաև պարելու, ռիթմական շարժումներ կատարելու 

համար նյութեր:   

Նախակրթարանում ունկնդրվող նյութեր կարող են լինել  նաև կրտսեր դպրոցի 

ծրագրային երգերը, իսկ յուրաքանչյուր դասարանում կարող են լինել հաջորդ տարվա 

ուսուցման համար նախատեսված ծրագրային երգերը: Սովորողը ծանոթանում է, 

երաժշտական լսողությամբ ընկալում, իսկ հաջորդ տարի՝ բավական հեշտ սովորում: 

Կրտսեր դպրոցում նույնպես կիրառվում են այս ձևերը (քանի որ կրտսեր դպրոցում չկա 

քնի ժամ, ունկնդրման այդ ձևը չի կազմակերպվում):  Մարմնամարզության համար 

ստեղծված է հավաքածու, որը կազմված է ազգային պարեղանակներից, հայ և այլ ազգի 

կոմպոզիտորների ռիթմիկ դասական երաժշտությունից: Ազգային պարեղանակները 

հնչում են նաև առավոտյան ընդհանուր պարապմունքին, երաժշտության 

դասաժամերին, ծեսեր իրագործելիս և այլն, որոնք ուղեկցվում են պարով:  

Կենդանի կատարումներ կազմակերպում է դպրոցը՝ հրավիրելով մասնագետ երաժիշտ 

կատարողների, որոնք, բնականաբար տարբերվում են համերգասրահներում 

ներկայացվածներից («Կադենցա» մենակատարների անսամբլի ելույթը   , «Երևանի 

պետական կամերային երգչախումբ»): Այստեղ ունկնդիրը ինչպես ֆիզիկապես, այնպես 

էլ՝ երաժշտական ընկալմամբ ավելի մոտ է կատարողների հետ և այլ տպավորություն է 

ստանում:  

Համերգասրահներում ներկայացված համերգների և երաժշտական ներկայացումների 

այցելությունը կարևոր է, անհրաժեշտ, որտեղ, բացի երաժշտական ճաշակից, 

ձևավորվում է հասարակական միջավայրում համերգին մասնակցելու, ունկնդրելու 

ներքին պահանջը, ինքնադրսևորումը: Նախօրոք սովորողները 

 տեղեկանում են համերգին կատարվող ստեղծագործության 

(ստեղծագործությունների), դրանց հեղինակի (հեղինակների), կատարողի 

(կատարողների) մասին, 

http://b4.mskh.am/node/5510
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 համացանցից, այլ աղբյուրներից ինքնուրույն կամ մեծերի օգնությամբ գտնում են 

համապատասխան նյութեր, 

 ուսումնասիրում են դրանք: 

Համերգից հետո սովորողները 

 դասարանում, տանը քննարկում են, 

 բլոգում, ենթակայքում արտահայտում իրենց տպավորությունը,  

 ինքնուրույն կամ մեծերի օգնությամբ պատրաստում տեսանյութ:  

 

Այդ համերգների մասնակցությունը տպավորվում է նաև ընդհանուրի մեջ իր դերով, 

հանդիսատեսի իր կարևորությամբ, համերգին մասնակից լինելու կարողությունների, 

պահվածքի դրսևորմամբ ( Երևանի պետական կամերային երգչախումբ  ,  Johnni Mandel, 

«The Shadow Of Your Smile»): Եթե կամերային միջավայրում ավելի անմիջական է շփումը 

կատարողների հետ, մեծ համերգասրահներում դրա հնարավորությունը քիչ է, 

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

նախ երեխայի մոտ ձևավորվում է ճաշակ, համերգին մասնակից լինելու պահանջ, նոր 

միայն մեծ համերգասրահներում երաժշտություն ունկնդրելու կարողություն: 

Շատ կարևոր   ընտանիքի մասնակցությունն այս գործընթացին, քանի որ միայն դպրոցի 

կամ երեխայի հետաքրքրության վրա հույս դնելը երաժշտական ճաշակի ձևավորման, 

համերգին մասնակից լինելու բավարար պայման չի: Պետք է աշխատեն բոլոր օղակները, 

միայն այս դեպքում մենք կունենանք երաժշտական ճաշակի ճիշտ ձևավորման 

միջավայր: 

Համերգի մասնակցությունը կարող է նաև հնարավորություն տալ պատրաստել 

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

կրկին ունկնդրելու հնարավորություն ունենալ, ապա մյուսներին մասնակից դարձնել 

լավագույն կատարումներին, որոնք չունեն ժամանակակից տեխնիկայի միջամտություն: 

Սովորողները հետաքրքրությամբ են դիտում երաժշտական որևէ ստեղծագործության 

ուղեկցությամբ ստեղծած տեսաֆիլմերը (Յ. Ս. Բախ, Անգլիական սյուիտ 3, պրելյուդիա   , 

երգի կարաոկե տարբերակ` «Բարի լույսի զանգեր զարկին»): Ունկնդրվող 

ստեղծագործությունը մեծ ոգևորությամբ են ուղեկցում «բնական»(ձեռքերով կատարած 

ծափը, մատների ճթթոցը, ծնկներին հարվածը, ոտքերի դոփյունը), հարվածային և 

շրխկան նվագարաններով(«Շրխկան նվագակցություն»), կատարում երաժշտա-ռիթմիկ 

խաղ-վարժություններ («Երաժշտա-ռիթմիկ խաղեր»): Այսպիսի ունկնդրումն անպայման 

խաղում է իր դերը`սովորողին դարձնելով ուշադիր, հետաքրքրասեր, ակտիվ ունկնդիր: 

Կարեն Խաչատրյանի «Չիպոլինո» բալետի երաժշտության որոշ հատվածներ նախ 

առանձին բեմականացվեցին (մնջախաղով), ապա միացված հատվածներով ստեղծվեց 

ընդհանուր բեմականացված ներկայացում(«Չիպոլինո»):   

Երաժշտության ունկնդրման ներկայացված բոլոր ձևերն էլ կիրառելի են երաժշտության 

պարապմունքներին: Դասավանդողը կարող է ստեղծագործության ունկնդրումը 

կազմակերպել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի ձևերով:  

http://www.youtube.com/watch?v=sKOZIG4FcNU
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=0NI9EYDL7e8
http://www.youtube.com/watch?v=cWd2ySVPgeU
http://www.youtube.com/watch?v=lMkIe5sjRdo
http://www.youtube.com/watch?v=lMkIe5sjRdo
http://www.youtube.com/watch?v=m8htagmUEjA
http://www.youtube.com/watch?v=rve_P2iVYPk
http://www.youtube.com/watch?v=frzyD9K4BzA
http://www.youtube.com/watch?v=Y4QJ9ANUWEQ


Դասարանական թատերական, տիկնիկային բեմադրությունների երաժշտական 

ձևավորումը սովորողի երաժշտական ճաշակի լուրջ ցուցանիշ է: Դասավանդողն 

առաջարկում է սովորողներին ունկնդրել մի քանի ստեղծագործություն, որոնցից 

ներկայացման որևէ տեսարանում (տեսարաններում) պետք է ընտրել 

համապատասխան երաժշտություն: Եթե սովորողներն ունեն այլ առաջարկ, միասին 

ունկնդրում են, քննարկում և ընտրում:  

 

Մնջախաղ    

 

Որոշ ունկնդրվող նյութեր կարող են սովորողների կողմից ուղեկցվել մնջախաղով: Այս 

աշխատանքը շատ լուրջ մոտեցում է պահանջում սովորողից, քանի որ մնջախաղը 

արվեստ է, այն պետք է լինի ոչ թե մակերեսային, ֆիզիկական մակարդակի վրա արված 

մարմնի որոշակի շարժումների համադրություն, այլ երաժշտության էությունից, 

խորությունից բխող միտք, որը կարտահայտվի պլաստիկ, պարային, դիմային ճիշտ 

ընտրված շարժումների միջոցով:  

 

Ունկնդրվող նյութեր 

 

1. Հայկական ժողովրդական երգեր և պարեղանակներ 

2. Հայկական հոգևոր երաժշտություն 

3. Կոմիտաս (բոլոր ստեղծագործությունները) 

4. Հայ կոմպոզիտորների լավագույն դասական գործեր 

5. Համաշխարհային դասական և հոգևոր երաժշտության լավագույն նմուշներ 

 

Օգտագործվում են. 

 ձայնագրություն, 

 տեսաֆիլմ, 

 ուսումնական կամ այլ նյութ, որն ուղեկցվում է ունկնդրման համար նախատեսած 

երաժշտությամբ: 

Աղբյուրները. 

- համացանց, երաժշտական կայքեր, 

- ձայնադարան 

- դասավանդողի բլոգ 

անձնական կամ այլ անձանց երաժշտական ստեղծագործությունների հավաքածու 
 


