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Թեմայի արդիականությունը: Մեր օրերում անասելի արագությամբ են զարգանում 

գիտական և տեխնոլոգիական գիտությունները: Նմանօրինակ առաջընթացը ենթադրում 

է խելացի և բազմակողմանի զարգացած անհատի կրթություն և դաստիարակություն: 

Կրթության կազմակերպումը տարբեր ուսումնական կառույցներում և կենտրոններում 

միտված են երեխայի համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացմանը, 

շտկողաուսումնադաստիարակչական գործընթացի ապահովմանը: Անշուշտ 

հումանիտար կրթության համակարգում իր նշանակությունը և առաջնահերթությունն է 

պահպանում գեղարվեստական դաստիարակությունը: ‹‹Երաժշտություն›› առարկան իր 

ուրույն տեղն ունի երեխաների գեղարվեստական դաստիարակության գործում: Այս 

առարկայի շրջանակներում երեխաների գործունեության տարբեր տեսակները 

նպաստում են երեխայի ընկալման, երևակայության, ստեղծագործական 

ունակությունների, երաժշտական ընդունակությունների զարգացմանը: 

Հետազոտության նպատակն է՝ ներկայացնել Արամ Սաթյանի մանկական 

ստեղծագործությունները և առաջարկել դրանց կիրառման հնարավորությունները 

հիմնական, երաժշտական, արվեստի և այլ կրթօջախներում, ինչպես նաև ներառական 

կրթության ոլորտում: 

Հետազոտության առարկան՝ արդի հայ երաժշտարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչ, 

կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանի ստեղծագործական ուղու և բազմաժանր 

ստեղծագործության ուսումնասիրությունն է: 

Հետազոտության օբյեկտը՝ Արամ Սաթյանի ստեղծագործությունների դերն է՝ 

երաժշտական կրթության համակարգում, սովորողների գեղարվեստական 

դաստիարակության գործընթացում: 

Հետազոտության վարկածը. կարևորելով Արամ Սաթյանի ստեղծագործությունների 

նշանակությունը հայ երաժշտարվեստում՝ այն ներկայացնել որպես ուսումնական նյութ, 

որպեսզի աշակերտները կոմպոզիտորի և նրա ստեղծագործությունների միջոցով ըստ 

արժանվույն գնահատեն արդի հայ երաժշտարվեստը: 

Հետազոտության խնդիրները. 
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-Վերլուծել Արամ Սաթյանի մանկական դաշնամուրային և վոկալ-խմբերգային 

ստեղծագործությունները: 

-Հիմնավորել դպրոցական ծրագրում Ա. Սաթյանի մանկական ստեղծագործու-

թյունները ներառելու անհրաժեշտությունը: 

-Համապատասխանեցնել Ա. Սաթյանի մանկական ստեղծագործությունները 

երաժշտական գործունեության տեսակներին, ի լրումն խաղային տեխնոլոգիաների: 

-Մշակել դպրոցական ծրագրին համապատասխան Ա. Սաթյանի մանկական 

ստեղծագործությունների ներառում: 

Հետազոտության մեթոդաբանական հիմք են հանդիսանում երաժշտագիտական, 

մանկավարժական և հոգեբանական, սոցիոլոգիական գիտությունների 

մեթոդաբանությունը:  

Հետազոտության մեթոդները՝ վերլուծական, ինտերակտիվ, ներառական, 

ստեղծագործական, տեղեկատվական հաղորդակցական և խաղային, ինտեգրված, 

համգործակցային, պրոբլեմային և էվիրիստիկ: 

Հետազոտության ինքնուրույնության աստիճանը. Հետազոտական աշխատանքը 

ստեղծվել է Արամ Սաթյանի հրատարակված և ձեռագիր ստեղծագործությունների 

վերլուծության ու կոմպոզիտորի հետ մի շարք հարցազրույցների հիման վրա, որտեղ 

Արամ Սաթյանը ներկայացրել է տարբեր տարիների իր երկերը: 

Հետազոտության տեսական նշանակությունը. կոմպոզիտորի և նրա բազմաժանր երկերի 

մասին, բացի մի քանի լրագրային և ամսագրային հոդվածներից, չկան 

երաժշտագիտական հրատարակված աշխատություններ, իսկ ուսուցման գործընթացում 

նրա երկերի կիրառման վերաբերյալ՝ հետազոտություն, այն էլ նման բազմակողմանի 

ձևով, իրականացվել է առաջին անգամ: 

Հետազոտության գործնական նշանակությունը՝ հետազոտական աշխատանքի մեջ 

ներկայացված և գիտափորձի վրա հիմնված արդյունքն է երաժշտական և 
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հանրակրթական դպրոցներում, ու ներառական կրթության ոլորտում, որն 

իրականացվել է երեխաների զարգացման կենտրոնում՝ շփման և հաղորդակցման 

յուրահատկություններով խմբի երեխաների ներառմամբ: 
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Գլուխ 1. Արամ Սաթյանի ստեղծագործական դիմանկարը 

‹‹Ապացուցված տեսակետ է, որ տաղանդավոր ծնվում են և, թերևս, սա մարդուն հատուկ 

միակ առանձնահատկությունն է, որը ո՛չ գնել է հարկավոր, ո՛չ կորցնել, և ո՛չ էլ նույնիսկ 

ամենակարող ժամանակն ազդեցություն ունի նրա վրա: Տաղանդը պարզապես 

բացահայտել է պետք, իսկ ամենահարմար և կատարյալ միջավայրը արվեստագետի 

ընտանիքում ծնվելն է ու արվեստով ապրող՝ արվեստին նվիրված մարդկանց կողքին 

լինելը: Սաթյան ազգանունը երկար տարիներ լսվում է արվեստագետ հասարակության 

շուրթերին, կոմպոզիտորներ, ովքեր տարբեր ժամանակահատվածներում ունեցել են և 

ունեն իրենց ասելիքը հայ երաժշտության մեջ: Սաթյանների մի քանի սերունդ, որոնց 

տաղանդը փոխանցվել է ժառանգաբար և որի արդյունքում նրանց արվեստը հասանելի 

է դարձել ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև օտարազգիների համար››: (Ավանգարդ թերթ 2004 

թ. 11):  

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կրթօջախներում՝ հիմնական դպրոցներում, 

երաժշտական և արվեստի դպրոցներում, զարգացման կենտրոններում և այլ 

հաստատություններում, ծրագրային չափորոշչի և օգտագործվող նյութերի գլխավոր 

նախապայմաններից մեկն ուսուցանվող նյութի արդիականությունն է, նրա 

հասանելիությունն աճող սերնդին և գիտելիքների խորն ամրակայմանը: Հույժ կարևոր է 

սովորողներին ծանոթացնել ոչ միայն հայ, ռուս և արևմտաեվրոպական 

կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին, այլ նաև արդի երաժշտության, 

հատկապես հայազգի կոմպոզիտորների արվեստին: Թերևս, հենց այս հանգամանքը 

խթան հանդիսացավ մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի ընտրության 

համար: Այն նվիրված է արդի հայ երաժշտության ներկայացուցիչներից մեկին՝ Արամ 

Սաթյանին և նրա ստեղծագործություններին:  

Կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանն արդի հայ երաժշտության նշանակալի ներկայա-

ցուցիչներից է, ում ստեղծագործությունները բազմիցս հնչելով հայաստանյան և 

արտասահմանյան բեմերում՝ ներկայացնում են արդի հայ երաժշտությունը և մեր 

ժողովրդին: 
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Կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը՝ Սաթյանների կոմպոզիտորական գերդաստանի 

ներկայացուցիչն է, որի հիմնադիրներն են եղբայրներ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր 

գործիչ Աշոտ Սաթյանը և Արամ Սաթունցը: Աշոտ Սաթյանի (1906–1958թթ.) ինքնատիպ 

գրելաոճն ու վարպետությունն առավել ցայտուն դրսևորվել են երգի ժանրում՝ հայ 

մոնոդիկ երաժշտության տարբեր ճյուղերի կոմպոզիցիոն հատկանիշների 

ստեղծագործական յուրացման ու զարգացման հիման վրա: Բավական է հիշել 

Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին նրա ստեղծած ջերմ, քնարական, 

կարոտալի ‹‹Մարտիկի երգը››, որն այսօր իր երկրորդ կյանքն է ապրում: Անգնահատելի 

է Աշոտ Սաթյանի կինոերաժշտության դերը՝ հայկական կինոարվեստի զարգացման 

գործում: Նա երաժշտություն է գրել 16 կինոնկարի համար, որոնք ազգային 

կինոարվեստի լավագույն ֆիլմերն են. ‹‹Դավիթ Բեկ››, ‹‹Անահիտ››, ‹‹Լեռնային լճի 

գաղտնիքը››, ‹‹Սևանի ձկնորսները››, ‹‹Արարատյան դաշտի աղջիկը››, ‹‹Լեռնային 

քայլերգ››, ‹‹Վեց համազարկ››, ‹‹Մեր Կոլտնտեսության մարդիկ››, ‹‹Դուստրը›› և այլն: Նրա 

եղբայրը՝ Արամ Սաթունցը (1913–1990թթ.) հեղինակ է ‹‹Զանգեզուր›› սիմֆոնիկ պոեմի, 

‹‹Վերածնված Նաիրյան երկրի երգերը›› վոկալ-սիմֆոնիկ շարքի՝ մենակատարների, 

երգչախմբի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, ‹‹Ժողովրդի սխրանքն անմահ է›› 

կանտատի՝ մենակատարների, երգչախմբի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, բազմաթիվ 

երգերի և այլն:   

XXդ. 30-60-ական թվականներին հայ երաժշտության այս երկու 

ներկայացուցիչները մեծ ավանդ ունեն ազգային երաժշտության զարգացման գործում: 

Ավագ սերնդի ներկայացուցիչների ստեղծագործական ավանդույթները շարունակեցին 

Աշոտ Սաթյանի թոռը, ով պապի անուն-ազգանունն է կրում (ծնվ. 1965թ.), նրանց ավագ 

եղբոր` Պավելի թոռը՝ Արթուր Սաթյանը` (ծնվ.1973թ.), Արամ Սաթունցի որդին՝ Արամ 

Սաթյանը (ծնվ. 1947թ.), ում նվիրված է սույն աշխատությունը, նրա որդին՝ Դավիթը (ծնվ. 

1979թ.) և Ռուբեն Սաթյանը (ծնվ. 1982թ.): Այդպիսով յոթ կոմպոզիտորներ: 

Լինելով ժամանակի առաջադեմ մտածող-ստեղծագործողներից՝ Արամ Սաթյանը 

մշտապես հանդես է գալիս ստեղծագործական նորարարական լուծումներով և 

մեկնաբանություններով՝ միևնույն ժամանակ հավատարիմ մնալով ազգային 

մտածողությանը, ինչը դրսևորվում է նրա բազմաժանր ստեղծագործություններում: 
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Կոմպոզիտորի ստեղծագործություններում կիրառված են XX դարի ստեղծագործական 

գրելաոճին բնորոշ արտահայտչամիջոցներ և հնարքներ, որոնք առավել ցայտուն 

բացահայտվել են մանկական դաշնամուրային երկերում, մասնավորապես՝ «Մենք 

դաշնամուր ենք նվագում» ալբոմում: Սաթյանի վոկալ-խմբերգային 

ստեղծագործությունները կարող են օգտակար լինել միաձայն և բազմաձայն 

երգեցողության համար: Վոկալ-խմբերգային, ինչպես և դաշնամուրային  

ստեղծագործություններում հիանալի կերպով արտահայտվում են երեխաների 

հետաքրքրությանը, մտածողությանը, երևակայությանը համապատասխան 

հեքիաթային կերպարներ, պատկերներ: Այստեղ և՛  խոսքը, և՛ հնչյունը կարևոր 

դերակատարում ունեն երգի կամ խմբերգի բնույթի, տեմպի և տրամադրության 

արտահայտման գործում: 

 Սաթյան կոմպոզիտորները հայ մշակույթի այն կարկառուն ներկայացուցիչներն են, 

ովքեր հիմնվելով հայ ազգային երաժշտական ավանդույթների վրա՝ ստեղծել են երկեր, 

ի մասնավորի՝ Արամ Սաթյանի, ով իր խոսքով հավաստիացնում է, որ ‹‹չի կարելի 

ստեղծել նորը՝ հեռանալով ազգային ակունքներից: Անգամ նոր ժամանակներում 

երաժշտական ստեղծագործությունները պետք է պահպանեն հայ երգարվեստի, հայ 

ավանդական երաժշտությանը բնորոշ ձայնելևէջային, չափակշռութային 

առանձնահատկությունները››[16]: Ահավասիկ սա է նրա նշանաբանը, որով պետք է 

առաջնորդվեն նաև գալիք սերունդները:  

Այսօր երիտասարդ սերունդները հաճախ են դիմում օտարամոլ երգահանների 

ստեղծագործություններին: Իրապես դժվար է ասել, արդյո՞ք ունկնդրել են, կամ 

առհասարակ ծանո՞թ են իրենց ժամանակակից Արամ Սաթյանի 

ստեղծագործություններին:  

         Հարկ է նշել, որ նրբանկատ երգահանը բարձրարժեք ստեղծագործություններ է գրել 

ամենատարբեր ժանրերում, որոնք ի զորու են գոհացնել անգամ ամենախստապահանջ 

ունկնդրին: Կոմպոզիտորի երաժշտական ստեղծագործությունների պահոցը համալրում 

են։ 
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    1.1 Արամ Սաթյանի ‹‹Մենք դաշնամուր ենք նվագում›› մանկական ալբոմը 

Արամ Սաթյանը հեղինակ է բազմաթիվ դաշնամուրային ստեղծագործությունների, 

որոնք ամփոփված են ավելի ուշ ստեղծված ‹‹Մանկական ալբոմում››՝ ‹‹Մենք դաշնամուր 

ենք նվագում›› խորագրով: Կոմպոզիտորը շատ է կարևորում մատաղ սերնդի 

երաժշտական կրթությունը և ազգային երաժշտական մտածողության զարգացումը: 

Հենց այդ նպատակով է նա ստեղծել մի շարք մանկական երկեր. ‹‹Հայկական 

դաշնամուրային մանրանվագներ›› ժողովածուն (1991թ.), ‹‹Մանկական երգարան›› (‹‹Իմ 

ոզնին››, ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին››, ‹‹Նավակ››, ‹‹Առավոտ››, ‹‹Ծիծեռնակ››) հրատարակվել է 

Երևանում 2009 թվականին), 8 մանկական մանրանվագ դաշնամուրի համար և ‹‹Մենք 

դաշնամուր ենք նվագում›› ժողովածուն՝ հրատարակված 2014թ: Այժմ 

հրատարակության է պատրաստվում կոմպոզիտորի մանկական խմբերգերի 

ժողովածուն:  

        Մանուկների համար գրված ստեղծագործություններում կոմպոզիտորը կարևորում 

է երեխայի տարիքային առանձնահատկությունները, նրանց հետաքրքրությունները, 

կյանքից ստացած տպավորությունները և դրանց բացահայտումը:                                                                                                                         

Այս ժողովածուներից առանձնահատուկ դեր և նշանակություն ունի ‹‹Մենք դաշնամուր 

ենք նվագում›› մանկական ալբոմը: Դաշնամուրի կատարողական արվեստի 

ուսումնասիրության նպատակն է` երաժշտական անկրկնելի հնչյուններին 

ծանոթացնելը, դաշնամուրի միջոցով սեփական մտքերը և հույզերը փոխանցելը: Այն 

ստեղծված է պարզից բարդին անցնելու սկզբունքով: Տարբեր ոճերում ստեղծված 

մանրանվագներում կիրառված են XX դարի երաժշտությանը բնորոշ ձեռքբերումները: 

Այս ժողովածուի մեջ ներառված ստեղծագործությունները կարող են օգտակար լինել ոչ 

միայն դաշնամուրի նվագի տեխնիկային տիրապետելու, այլ նաև հիմնական դպրոցում 

երգեցողության, նոտագրության և ունկնդրման համար: Ուսուցողական նպատակ է 

հետապնդում նաև ժողովածուի առաջին էջերում ներկայացված դաշնամուրի 

ստեղնաշարը՝ երեք ութնյակ հնչյունածավալով, ինչպես նաև հնչյունների 

տևողությունների սխեման:                                                              
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Ժողովածուն ներառում է ծրագրային ստեղծագործություններ. էտյուդներ, պոլիֆոնիկ 

երկեր և ծրագրային մանրանվագներ: Յուրաքանչյուր մանրանվագ ունի կատարողական 

հմտությունների յուրացման որոշակի առանձնահատկություն: Առհասարակ 

երաժշտական գործիք նվագել սովորելու լավագույն տարիքն ընդունված է համարել 5-10 

տարեկանը: Վաղ տարիքում երեխաներն առավել տպավորվող են, աշխույժ և 

հետաքրքրասեր: Այս տարիքի երեխաների ճկուն մկանային համակարգը ձեռքերը 

պրոֆեսիոնալ կատարման համար վարժեցնելու հնարավորություն է ընձեռում: 

Կոմպոզիտորն ուշադրություն է դարձնում երեխայի ազգային երաժշտամտածողության 

ձևավորմանը, ինչը դրսևորվում է նրա ‹‹Շարական››, ‹‹ժողովրդական››, ‹‹Oրհներգ›› 

մանրանվագներում, որոնք ամենա-առաջին մանրանվագներն են, որոնցով երեխան 

մուտք է գործում երաժշտական աշխարհ:  

Ժողովածուի առաջին բաժնում տեղ են գտել փոքր կտավի այնպիսի երկեր, որոնց 

անվանումներն ինքնին աշակերտին ուղեկցում են դեպի կոմպոզիտորի ստեղծած երաժշտական 

աշխարհ: Կոմպոզիտորը ներկայացրել է իր թոռնիկի տրա-մադրությունը՝ կյանքի որոշակի 

տպավորությունների և իրավիճակների պայ-մաններում: Այսպես. ուրախ տրամադրություն է 

արտահայտված ‹‹Ուրախ գնացք››, ‹‹Ծաղրածու››,  ‹‹Թռչկոտանը››, որոնցից առաջինը, թերևս, 

մանկական երկաթուղու այցելության տպավորությունն է, երկրորդը՝ կրկեսի, երրորդը՝ ուրախ 

խաղի և այլն: Երեխան նաև առաջին անգամ հայտնվելով բնության գրկում՝ փորձում է 

հասկանալ, ինչպես են դրանք առաջանում. մասնավորապես դա դրսևորվում է ‹‹Կկուն›› և 

‹‹Փայտփորիկը›› մանրանվագներում, որտեղ շատ դիպուկ են նկարագրված անտառում լսվող 

կկվի կանչը և փայտփորիկի կտցահարման ձայնը:                          Երեխան ներկայացված է նաև 

տխրության և տրտմության պահերին՝ ‹‹Տխուր հեքիաթ››, ‹‹Մտորում››, ‹‹Ջարդված խաղալիք›› 

մանրանվագներում: Կոմպոզիտորը բնության տեսարանների և պատկերների նկատմամբ 

երեխայի վերաբերմունքը փորձում է արտահայտել ‹‹Արևիկ››, ‹‹Ամառ››, ‹‹Առվակ››, ‹‹Կեսօր››, 

‹‹Աշուն››, ‹‹Առավոտ››, ‹‹Զբոսանք››, ‹‹Կկուն››,  ‹‹Փայտփորիկ›› մանրանվագներում:  

 

1. 2.    Արամ Սաթյանի մանկական երգերը և խմբերգերը 

 ‹‹Հայրենիք›› երգը գրված է քառյակային ձևով (խոսք՝ Մ. Հարությունյանի), իգական կամ 

մանկական ձայնի համար, դաշնամուրի նվագակցությամբ: Տեմպը՝ երգային, գրված է 
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քայլերգի ձևով, es-moll-ում: Երգն սկսվում է դաշնամուրի նախանվագով՝ 

նախապատրաստելով  հիմնական մեղեդուն, որը ևս ալիքաձև ծավալվելով վերընթաց 

զարգացում ունի: Կրկներգում մեղեդու զարգացմանը մեծապես նպաստում են ալիքաձև 

զարգացումները, որոնք հակադրվելով համաչափ ծավալվող ակորդային 

նվագակցությանը՝ հարաշարժություն են հաղորդում երգի զարգացմանը: Կրկներգի 

երկրորդ մասում համաչափ նաև երգի բարձրակետում, վոկալ նվագակցությունը 

մետրական համաչափ կազմակերպմամբ ընդգծում է  երգի հիմնական իմաստը. ‹‹Քո 

լույսը հավետ անմար, քո փառքը՝ պահում ենք վառ, և ապրում միայն քեզ համար››: Երգի 

կրկներգն իր հետ նոր խմբավորում է բերում՝ տրիոլների և շեշտերի արագ 

փոփոխությամբ: Կրկներգով փոխվում է նաև նվագակցությունը, ավելանում են 

շեշտերը՝ ավելի մեծ ընդգծում տալով գրական բնագրին, ի մասնավորի հետևյալ 

տողերով. ‹‹Երկիր հայոց դու երգերի երկիր››, որպես հիացական հայացք մեր երկրին, իր 

երգերին ու լուսավոր ապագային՝ ‹‹դու մեծ զարթոնքի երկիր››: Նվագակցության 

ակորդային ֆակտուրան մեծապես նպաստում է բովանդակության բացահայտմանը: 

Հանդիսավորություն հաղորդելով հնչողությանն առաջին պարբերությունը, որը es-moll-

e-moll հասնում է իր տրամաբանական բարձրակետին: Նոր տոնայնությունը 

շարադրվում է ուժգին՝ f-ից դեպի ‹‹a›› պահված ձայնառության ֆոնի վրա: 

Այսպիսով, կշռութային յուրահատուկ խմբավորումը, նվագակցության հոմոֆոն-

հարմոնիկ շարադրանքը, մեղեդու դեպի վեր ծավալվող ալիքաձև շարժումը 

հարաշարժություն են հաղորդում երգին:  

‹‹Հեքիաթների գիրք›› երգը՝ (խոսք՝ Կարո Վարդանյանի) աշխույժ տեմպով է, զվարթ, 

անհոգ, լի՝ մանկական կենսախնդությամբ: Երգին թեթևություն է հաղորդում ստակատո 

նրբերանգը, որը մերթընդմերթ փոխարինվում  է լիգայով: Չնայած, այստեղ էլ 

թեթևության համար, կոմպոզիտորը կոտորակում է կատարել ութերորդական 

հնչյունները դարձնելով տասնվեցերորդական: Երգի մուտքով դաշնամուրի 

նվագակցությունը փոխվում է ձայների ‹‹ճոճվող›› շարժումով: Երգի թեմայի 

միատոնայնական սկզբնական շարադրումն իրենից ներկայացնում է պարբերություն: 

Առաջին պարբերությունը կազմված է 2 նախադասությունից, որտեղ երկրորդ 

նախադասությունը կրկնում է առաջին նախադասության առաջին, երկրորդ տակտերը: 
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Երկրորդ պարբերությունը ևս բաժանվում է 2 նախադասության, զարգացման ընթացքը՝ 

առաջին պարբերության շարադրանքի նման: Նախանվագում հակադրություն են 

ստեղծում վերին ձայնի կետ-գծային և ցածի ձայնի համաչափ օկտավային շարժումները: 

Նախանվագում մետրական շեշտերն իրենց տեղերում են, իսկ երգի մեղեդիում շեշտերը 

տեղափոխվում են: Երգի մեղեդին սկսվում է թռիչքով՝ V-I: Մեղեդու կետ-գծային ռիթմը 

պահում է նախաբանի անհոգ, անբռնազբոսիկ տրամադրությունը: Դրան նպաստում է 

պարզ ակորդային դաշնամուրի նվագակցությունը, որտեղ լսելի են ներդրված տոներով 

ակորդներ: Առաջին հայացքից պարզ մեղեդի է դաշնամուրի նվագակցությամբ, սակայն 

ներդրված տոների համադրումները հարաշարժություն են հաղորդում երգին՝ կարևոր 

դերակատարում ունենալով զարգացման մեջ: Առաջին պարբերությունը չի բաժանվում 

նախադասությունների, իսկ երկրորդ պարբերությունը նույնությամբ կրկնում է առաջին 

պարբերության 1-4 տակտերը: Առաջին նախադասությունը բաղկացած է 7 տակտից 

(2+5), երկրորդ նախադասությունն ունի զույգ  տակտերի ֆրազների բաժանում (2+4+2): 

Պարզ երկմաս ձևի երկրորդ մասում թեման  հանդես է գալիս նոր խմբավորմամբ, 

երկրորդ տակտում տեղափոխված շեշտով, որը կրկնվում է չորրորդ տակտում: Պարզ 

երկմաս ձևի երկրորդ մասը ևս գրված է պարբերության ձևով:  Նոր թեմատիկ նյութ է 

ներկայացնում, այն կերպարային հակադրություն է ստեղծում:   

 Երգի զարգացմանը նպաստում են կառուցվածքային անհամաչափությունը՝ կենտ և 

զույգ թվով տակտերի հաջորդմամբ, ակորդների դիսոնանս հնչողությունը, որը 

առաջանում է ներդրված տոների արդյունքում և կատարողական նրբերանգների 

հակադրությունը: Կոմպոզիտորը հակադրում է կոտորակման և հանրագումարման 

սկզբունքները:  

Այսպիսով, ‹‹Հեքիաթների գիրք›› երգը մանկական հիշողությունների և պատկերա-

ցումների, տպավորությունների պահոց է, որտեղ չարը պատժվում է, իսկ բարին՝ 

հաղթում: ‹‹Հեքիաթում›› շատ գույներ և կերպարներ կան, որոնք հերթական անգամ 

մանուկներին երազելու, զգալու և ճանաչելու հնարավորություն են ընձեռում: Այս երգը 

հեքիաթների հավերժական հարցի՝ չարի և բարու պայքարի արտահայտութ-յունն է, որն 

ի վերջո ավարտվում է բարու հաղթանակով՝ ‹‹էջերով սահեց լույս փերին, բարին 

հաղթեց չարին››: 
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‹‹Խենթ քամի›› (խոսք՝ Կարո Վարդանյանի) երգն սկսվում է երկտակտ դաշնամուրի 

նախանվագով: Նախանվագի վերևի ձայնում կետ-գծային ռիթմը և ցածի ձայնի 

օկտավաներն արդեն հուշում են երգի բնույթը և սըրնթաց շարժումը, իսկ շեշտի 

տեղափոխումը կարևոր դերակատարում ունի մեղեդու զարգացման համար: Երգի 

կրկնվող մեղեդին կոմպոզիտորի կողմից հնարամիտ քայլ է: Դրանով ցույց է տալիս 

‹‹անամոթ›› քամու համառությունը: Ամբողջ երգի ընթացքում չկան պաուզաներ, 

ֆերմատաներ, երգն սկզբից մինչև վերջ երգվում է մի շնչով՝ ներկայացնելով միաձույլ 

կառուցվածք: Երգում առկա վերընթաց և վարընթաց հնչյունների կարճ տևողությամբ 

հնչյունների հարաբերակցությունը քամու պատկերն է ստեղծում: Երգի մեղեդին 

կառուցվում է երկուական տակտերով, սակայն նվագակցության մեջ առկա 

տարբերակումները հարաշարժություն են հաղորդում զարգացմանը: Մեղեդու 

հիմնական ձայնելևէջների նմանակումներ կան նվագակցության մեջ, սկզբում դրանք 

պարզ են, զարդարված ֆորշլագներով, այնուհետև բաժանվում են պոլիֆոնիկ շերտերի:  

‹‹Բավ է, բավ է իմ հոգին հանես›› կրկնվող խոսքերով էլ հարստանում է պոլիֆոնիկ 

շարադրանքը: Երգի եզրափակիչ մասը հիմնված է նախաբանի թեմայի վրա, սակայն 

այստեղ ձայները հնչում են հեռավոր հնչյունածավալում՝ հաղորդելով երգի հիմնական 

բովանդակությանը նոր նրբերանգներ: Վերջում երկար պահվում է դոմինանտային 

ակորդը՝ ավելի լարելով ‹‹չար ես›› բացականչության ֆոնը, որից հետո միայն 

հանգուցալուծվում է տոնիկական ակորդի հնչյուններով:  

Այսպիսով, ‹‹Խենթ քամի›› երգն ուրախ, զվարճալի տրամադրություն է առաջացնում՝ 

նկարագրողական արտահայտչամիջոցների կիրառմամբ: Այն երեխաներին կօգնի երգել՝ 

ուշադրություն դարձնելով բառերին, դիմախաղին, քանի որ թե՛ մեկը, թե՛ մյուսը 

նպաստում են ստեղծագործության բովանդակության ամբողջական պատկերների 

հաղորդմանը:  

‹‹Իմ ոզնի›› (խոսք՝ Էդ. Միլիտոնյանի) երգն սկսվում է նախատակտով, ինչը 

նվագակցության ակորդից հետո մեղեդուն զարգացման հնարավորություն է տալիս: 

Առաջին պարբերությունը միաձույլ է: Հիմնական մեղեդու կարճ տևողությամբ 

հնչյունները կարծես ոզնու փշերի ծակելու ցավոտ հիշողությունը լինեն: 

Նվագակցությունը սկզբում հոմոֆոն-հարմոնիկ շարադրանք ունի, իսկ կրկներգում   
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պոլիֆոնիկ կերտվածքին բնորոշ տարրեր են առաջանում, տենորի ձայնում 

չափակշռութային դարձվածքները կարծես դհոլի նվագակցություն լինեն: Երկրորդ 

պարբերությունն էապես տարբերվում է առաջինից, այստեղ ֆակտուրան ավելի է 

հարստանում, ռիթմական դարձվածքները և դիսոնանս հնչողություները 

հարաշարժություն են հաղորդում երգին, որը կարծես մաժոր-մինոր տոնայնություների 

խաղ լինի: Եզրափակիչ մասում (4 տակտ) հնչում են հետևյալ խոսքերը. 

   

 

   

Եվ վերջում՝ բացականչական ինտոնացիայով ևս մեկ անգամ հաստատում է 

կոմպոզիտորի ստեղծագործությունների խիստ արտահայտիչ նկարագրողա-

կանությունը (Հավելված 1, օր. 1): Երգում կարճ հնչյունները կարծես պատկերում են 

մանկական ցավոտ հիշողությունները, որոնք համահունչ են դառնում 

նվագակցությանը: Այստեղ խոսքն իր ճշգրիտ նկարագրությունն է ստանում 

հնչյուններով և հնչյունները՝ խոսքի պատկերմամբ:   

Այսպիսով. ‹‹Իմ ոզնի›› երգը մանկական հիշողությունների երաժշտական 

մարմնավորում է, ինչը երեխաներին հնարավորություն է ընձեռում երգի մեղեդին և 

բառերը սովորել՝ կապելով մանկական տպավորությունների ու գեղեցիկ հիշո-

ղությունների հետ: 

 ‹‹Նավակ››  (խոսք՝ Էդ. Միլիտոնյան) երգն սկսվում է դաշնամուրի նախանվագով, այն 

հակիրճ ներկայացնում է երգի բնույթը և տրամադրությունը՝ նախապատրաստելով 

հիմնական մեղեդու մուտքը: Նախանվագը գրված է պարբերության ձևով, որտեղ 

երկրորդ նախադասությունը կրկնում է առաջին նախադասության I, II տակտերը: Երգը 

գրված է F dur-ում, սակայն դաշնամուրի նախանվագը հնչում է դոմինանտային 

տոնայնությունում, պոլիտոնայնական հնչողությունը նպաստում է հարաշարժ 

զարգացմանը:  VII տակտում սոպրանոյի ձայնաբաժնում պահված ‹‹F››-ը կրկին 

հիշեցնում է հիմնական տոնայնությունը: Առաջին պարբերությունից հետո ևս երկու 

‹‹Օ, ոզնի փշոտ ոզնի, 

Քեզ պահիր քո փուշը, 

Ես անվերջ պիտի պահեմ, 

Քո փշի սուր հուշը››: 
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տակտ շարունակվում է նվագակցությունը, ինչը նպաստում է տոնայնության 

նախապատրաստմանը:  Ինչպես արդեն նշեցինք, երգում շատ են տեղափոխված 

շեշտերը, սա ունկնդրին ալիքների շարժման մտապատկերն է հաղորդում: Երգի 

մեղեդին հնչում է ալիքաձև նվագակցության ֆոնի վրա՝ չափակշռութային հիմնական 

պատկերը վարընթաց շարժմամբ: Վերևի ձայնում այն փոքրիկ ալիքներն են, որոնք 

սերում են ցածի ձայնից: Երգի երկրորդ հատվածում տեսանելի է պոլիֆոնիկ թաքնված 

բազմաձայնություն: Կրկներգի երկրորդ անցկացումը հնչում է ծավալուն 

նվագակցությունից հետո, որը կարծես երգի բարձրակետի նախապատրաստումն է՝ 

միավորված արդեն հնչած և զարգացման մեծ հնարավորություններ ունեցող տարրերով: 

Ցածի ձայնն այստեղ գլխավորապես պահված է, իսկ վերևի ձայնը փոթորկահույզ ծովի 

նկարագիրն է, միավորված՝ փոփոխվող ռիթմական, մետրական շեշտերով, կարճ 

տևողության հնչյուններով, շեշտերի տեղափոխմամբ: Այս ամենն ստեղծում է 

պոլիֆոնիկ քառաձայն, որոշ տեղերում նաև հնգաձայն կերտվածք: Կրկներգում 

նվագակցությունն ավելի զուսպ է դառնում իր հոմոֆոն-հարմոնիկ շարադրանքով, ի 

տարբերություն առաջին քառյակի նվագակցության: Երգի ինտոնացիաները փոխվում են 

բխելով ‹‹հաղթական›› և  ‹‹հզոր›› նավակի հաջողությունից:  

 

 

 

 

 

Երգի հնչյունները հստակ արտահայտում են տղայի ուրախությունը և հաղթական 

զգացմունքները: Դինամիկայի տեսանկյունից այս հատվածը հասնում է կրկնակի f-ի, 

հանդես գալով որպես եզրափակիչ մաս և բարձրակետ:  

Այսպիսով, Արամ Սաթյանի ‹‹Նավակ›› երգը մանկական երազների իրագործման 

հնարների արտահայտման լավագույն ձևերից մեկն է դառնում: ‹‹Թղթե նավակը›› 

‹‹Ողջույն քեզ, թղթե նավակ, 

Դու միայնակ ճամփորդ ես, 

Ողջույն քեզ անվախ նավակ, 

Որ կատարվեց քո իղձը, 

Դու ծովերին հասար մեծ››: 

Նավակ իմ››: 
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կարողանում է հասնել անհուն ծովին: Երգի և՛ բառերը, և՛ մեղեդին երեխաներին մղում 

են նպատակների իրագործման: 

 ‹‹Красный мяч›› (խոսք՝ Յ. Մորիցի): Միաձայն երգ՝ ողողված մանկական վառ 

հիշողություներով: Առաջին հայացքից պարզ նվագակցությունը հարստանում է 

ներդրված տոներով, ակորդներով, ինչը զարգացման լայն հնարավորություն է 

ստեղծում: Երգի մեղեդին սկսվում է տեղափոխված շեշտադրմամբ: Նման ռիթմական 

պատկերն իր կարևոր նշանակությունն ունի: Այն կարծես նկարագրում է գնդակի 

վայրիվերումները՝ համահունչ դառնալով երգի բառերի հետ. ‹‹У кого капли слез пахнут 

горечью сосен››: Կառուցվածքն ըստ տակտերի՝ 4+5, որից հետո՝ 4+4: Առաջին 

պարբերությունն ավարտվում է 13-րդ տակտում նվագակցության մեջ առկա ¼  ու 

ութերորդական ռիթմական պատկերով, վերևի ձայնում տոնիկա, սեքստա, կվինտա 

թռիչքային քայլերով հարաշարժություն է հաղորդում առաջին պարբերության վերջին և 

նախապատրաստում երկրորդ պարբերության մուտքը: Ցածի ձայնում նման պատկերը 

պահպանվում է մինչև ստեղծագործության վերջը, երկրորդ պարբերությունը կազմված է 

երկու նախադասություններից, որոնք կրկնվում են տարբերակված: Մեկ տակտ 

նվագակցությամբ  նախապատրաստվում է երրորդ քառյակը: Ի տարբերություն նախորդ 

երկուսի, երրորդ քառյակը տարբերվում է հստակ հարմոնիայով: Մեղեդին երրորդ 

քառյակի համար նույն 4+5 կառուցվածքն ունի: Կրկնում է առաջին պարբերության 

նախադասությունը, միայն թե փոխվում  է դաշնամուրի նվագակցությունը, դառնալով 

ավելի կտրուկ (Հավելված 1, օր. 2):                     

Մեղեդին կրկին հնչում է դաշնամուրի նվագակցության վերևի ձայնում, տեղափոխվում 

վերին ձայնածավալ: Առանց որևէ փոփոխության հնչող կրկներգին հաջորդում է 

դաշնամուրի մենանվագը, որտեղ տեղի է ունենում տոնայնության փոփոխություն՝ as-

moll: Ի տարբերություն ծայրի մասերի, այստեղ դաշնամուրի նվագաբաժինը հնչում է 

հագեցած ֆակտուրայով, միևնույն ժամանակ ցածի ձայնում պահվում է քառորդ կետով 

և ութերորդական ռիթմական պատկերը: Օգտագործելով դաշնամուրի 

արտահայտչամիջոցները՝ կոմպոզիտորը ներկայացնում է կապույտ և խաղաղ երկնքում 

սավառնող աշնան տերևները, մանուկների անհոգ գնդակով խաղը: Հարկ է նշել, որ  

կրկնվող ակորդները և անսպասելի թռիչքները վառ կերպով նկարագրում են գնդակով 
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խաղը: Նվագակցությունից հետո մուտք է գործում կրկներգը՝ հնչելով սեկունդա վեր: 

Մեղեդիում երկար պահված հնչյուններն իրենց նպատակը և նշանակությունն ունեն. դա 

սպասումն է և լավատեսությունը, երազանքին հասնելու ձգտումն ու դժվարին 

ճանապարհը: Եզրափակիչ մասում ցածի ձայնի անհավասար ռիթմական պատկերը, 

վերևում պաուզաների առկայությունն աշնանային անձրևի մտապատկերներն են 

ստեղծում:  

Այսպիսով, ‹‹Красный мяч›› երգը գեղեցիկ անդրադարձ է աշնանային բնապատկերին՝ 

երեխայի գնդակով խաղի միջոցով: Երգում առկա չափակշռութային,  դինամիկական 

արտահայտչամիջոցները լիովին համահունչ են բանաստեղծական տեքստին: Երգն ունի 

փոխաբերական իմաստ. ինչպես աշնան անձրևն է անցողիկ, այնպես էլ կյանքի 

դժվարությունները:  

‹‹Երանելի աշխարհ›› (խոսք՝ Խ. Զաքիյան) մանկական երգ: Սկսվում է դաշնամուրի 

երկտակտ նվագակցությամբ. ցածի ձայնում հավասար քառորդներ, իսկ վերևի ձայնում՝ 

տեղափոխված շեշտերով, ‹‹անհանգիստ›› ակորդներ (եռահնչյուններ և 

սեքստակորդներ): Դրանք միևնույն ակորդներն են, սակայն տարբերվում են կատարման 

նրբերանգներով: Երգի մեղեդին սկսվում է երկու քառորդ տևողությամբ պահված ‹‹h›› 

հնչյունով՝ որը կարծես,  ուշադրություն է պահանջում ունկնդրից ‹‹Մեր աշխարհ››-ի 

նկատմամբ: Ինչպես նվագակցությունը, այնպես էլ երգի մեղեդին կառուցված է 

տեղափոխված շեշտերով, ինչը հարաշարժություն է հաղորդում երգին: Մեղեդին 

միաձույլ կառուցվածք է՝ հաղթահարված ցեզուրաներով: Երգի կրկներգը հնչում է վերևի 

հնչյունածավալում, այս հատվածում նվագակցության ֆակտուրան խտանում է, ցածի 

ձայնում պահվում է քառորդներով շարժումը, իսկ վերևի ձայնում զարգացում է: 

Մեղեդին հաճախ կոտորակվում է, այնուհետև հանրագումարվում, ինչի ընթացքում 

շեշտադրվում են բառերը և դրանց նշանակությունը: Փորձելով համահունչ դարձնել 

բանաստեղծական տեքստին ‹‹արև, ծիածան›› բառերը՝ նկարագրել է վերևի 

հնչյունածավալում: Երգի երկրորդ քառյակն սկսվում է մեկ քառորդ պահված ‹‹h›› 

հնչյունով, շարունակությունը կրկնությունն է առաջին քառյակի մեղեդու, իսկ 

դաշնամուրի նվագակցությունը փոխվում է՝ հնչելով կրկնվող բասի նվագակցության 

ֆոնի վրա: Վերևի ձայնի ալիքաձև նվագակցությունը նկարագրում է  երաժշտության 
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աշխարհը, նրա անսահմանությունը, որով ‹‹սավառնում են լույս թևեր առած››: 

Եզրափակիչ մասում նվագակցության կերտվածքը փոխվում է՝ դառնալով պոլիֆոնիկ: 

 Այսպիսով ‹‹Երանելի աշխարհ›› երգը երեխաների առջև նոր դռներ է բացում դեպի 

խաղաղ, լուսավոր և երգերով հարուստ աշխարհ, որտեղ իշխում են խաղաղությունը և 

բարեկամությունը: 

Մանկական երգչախմբի համար դաշնամուրի նվագակցությամբ ‹‹Հայաստան›› խմբերգը 

(խոսք՝ Ա. Սահակյանի) մենակատարի հատվածներով եռաձայն ստեղծագործություն է,  

քառաձայնի տարրերով (Հավելված 1,օր. 3): Տեմպը՝ ջազ-վալսային, գրված պարզ 

եռամաս ձևում: Նախաբանում (ալտ և դաշնամուր) մեղեդային զարգացման 

առանձնահատկություններն արդեն զգացվում են: Առաջին մասն սկսվում է ալտի 

ձայնաբաժնից՝ պահված ‹‹ա›› հնչյունով: Ընդ որում՝ ‹‹b›› և ‹‹gis›› ալտերացված 

հնչյունները խմբերգի զարգացման համար կարևոր դերակատարում ունեն:  

Նվագակցությունը ծավալվում է պահված բասի ֆոնի վրա: Առաջին նախա-

դասությունից հետո մուտք է գործում սոպրանոն: Ալտի ձայնաբաժնում 4 տակտ 

կրկնողություն է առաջին նախադասությունից: Ձայները ծավալվում են հակադիր 

շարժմամբ: Երրորդ ձայնը մուտք է գործում առաջին նախադասության չորրորդ 

տակտից: Երկրորդ մասն սկսում է մենակատարը: Այստեղ ավելի ցայտուն է դրսևորվում 

վալսայնությունը: Կատարման համար առավել բարդ հատվածներ են դառնում 5-րդ, 9-

րդ, 11-րդ, 13-րդ տակտերը, որտեղ ¾ չափը մեկնաբանվում է  որպես 6/8: Չհամընկնող 

մետրը և կշռույթը մեծ հարաշարժություն են հաղորդում զարգացմանը: Երրորդ մասը 

երկրորդի տարբերակված կրկնությունն է՝ քառաձայն: Եզրափակիչ մասում. ‹‹Բայց դու 

մեծ սերն ես հայ ազգի›› հնչում է   որպես պատգամ, որպես հիշեցում վասն հայոց: 

Այսպես կրկնվում են երկու քառյակները, որից հետո երրորդ կրկնողությունն է կոդայով: 

Սա խմբերգի բարձրակետն է, թե՛ խոսքերի և թե՛ դինամիկայի տեսանկյունից.  fp-

դինամիկան աճում է՝ հասնելով ուժգին f և ‹‹Դու միշտ ապրել ես ու կապրես››, 

ավարտվելով լուսավոր մանկական բարեմաղթանքով:                                                                          

 Այսպիսով, Արամ Սաթյանի ջազ-վալսային տեմպով գրված ‹‹Հայաստան›› խմբերգը 

պոլիմետրիայի և պոլիռիթմիկայի, պահված և սինկոպացված պատկերների շնորհիվ, 

ծավալվում է խիստ հարաշարժ՝ սկզբից մինչև վերջ:  
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‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› խմբերգը՝ (խոսք՝ Ն. Թադևոսյանի) գրված է մանկական երգչախմբի 

համար, նվագակցությամբ, տեմպը վալսային է: Խմբերգն սկսվում է դաշնամուրի 

նախանվագով, որը կառուցված է վարընթաց սեկվենցիոն շարժմամբ՝ պահված բասի 

ֆոնի վրա: Լայնաշունչ և զարգացման մեծ հնարավորություններով մեղեդին մուտք է 

գործում նվագակցությունից հետո: Երկրորդ մասը մշակման բնույթ ունի, հակադրվում է 

ծայրի մասերին: Միաձայնությանը փոխարինում է եռա-ձայնությունը, մուտք է գործում 

երգչախումբը: Նվագակցությունը ևս հնչում է հագեցած համահնչյուններով, ինչը 

խմբերգին ավելի հզոր, հնչողություն է հաղորդում: Դինամիկան ևս հասնում է իր 

բարձրակետին (f): Միջին մասն ավարտվում է դոմինանտայով՝ նախապատրաստելով 

ռեպրիզան: Ռեպրիզայում հնչում է առաջին պարբերության միայն առաջին 

նախադասությունը, որով էլ  ավարտվում է եզրափակիչ մասը:  

Այսպիսով, ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› վալսային խմբերգն ստեղծում է թեթև պարային 

տրամադրություն, որը կարծես հրաժեշտի պահը դարձնում է երջանիկ հիշո-

ղությունների ու ակնթարթների վերապրում:                  

‹‹Առավոտ›› (խոսք՝ Գ. Սարյան) մանկական եռաձայն խմբերգ: Սկսվում է 4 տակտ 

նախանվագով: Նախանվագում ներկայացվում է բացվող լույսի հրաշքը, որը 

նկարագրվում է ցածր  հնչյուններով: Նվագակցության ցածի ձայնը խմբերգի մեղեդու 

տարբերակումն է, որոշ զարդարանքներով: Նախանվագը ծավալվում է դոմինանտային 

ձայնառության ֆոնի վրա: Թռիչքը կարևոր դերակատարում ունի, քանի որ առավոտյան 

արևածագի առաջին շողի նկարագիրն է: Նվագակցությունը վարընթաց քայլերով 

դոմինանտայից հասնում է տոնիկայի, այս պատկերը առկա է նաև հաջորդ 2 

տակտերում: Իբրև առավոտի պարգև՝ խմբերգն ունիսոն է սկսվում, հետո ‹‹արթնանում 

են ձայները››: Սեքստա, կվարտա և օկտավա փոխհարաբերություններով քնից 

արթնացող արտ ու արոտի նկարագրությամբ (Հավելված1, օր. 4):       
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Գլուխ 2. Արամ Սաթյանի մանկական ստեղծագործությունների կիրառումը 

երաժշտական կրթության համակարգում 

 Ակներև բազմաժանր են Սաթյանի ստեղծագործությունները, դրանք ընդգրկուն են 

դարձնում տարբեր նախասիրությունների երաժշտական ճաշակի մարդկանց: Այս 

ամենի կողքին կոմպոզիտորը ստեղծագործություններ է գրել մանուկների համար՝ 

խստագույնս կարևորելով մատաղ սերնդի երաժշտական կրթության հարցը, ազգային 

երաժշտական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումը: Մանուկների համար 

գրված ստեղածագործություների շարքը համալրում են ‹‹Մանկական ալբոմ››-ում՝ ‹‹Մենք 

դաշնամուր ենք նվագում››, ‹‹Հայկական մանրանվագների›› ժողովածուն, ‹‹Մանկական 

երգարանը››:  

Մանուկների համար գրված ստեղծագործություններում կոմպոզիտորը կարևորում է 

երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները, նրանց հետաքրքրություները և 

կյանքից ստացած տպավորությունները: Սաթյանական ստեղծագործությունները 

ողողված են ծրագրային հարուստ տարրերով՝ ներառելով այնպիսի 

արտահայտչամիջոցներ, որոնք անկարելի է չնկատել, իսկ մանուկների համար գրված 

ստեղծագործություններում ավելի վառ են արտահայտված, օրինակ՝ ‹‹Առավոտ››, 

‹‹Նավակ››, ‹‹Իմ ոզնի››, ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին››, ‹‹Հայրենիք›› ստեղծագործություններում:  

Այս խնդրի լուծումը հնարավոր է երաժշտական ստեղծագործության նկատմամբ 

հիմնական պահանջները՝ գեղարվեստականությունը և մատչելիությունը պահպանելու 

դեպքում:  

 

 

 

 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


21 
 

2.1 Արամ Սաթյանի ‹‹Մանկական ալբոմի›› կիրառումը երաժշտական 

դպրոցում 

Կոմպոզիտորն իր թոռնիկի տրամադրության փոփոխումները, և կյանքի առաջին 

քայլերը փորձել է ներկայացնել ‹‹Մենք դաշնամուր ենք նվագում›› ժողովածուի մեջ: 

Դրանք երեխայի առաջին քայլերն են, երաժշտական տպավորությունները: Խաղալիքներ 

և մանկական խաղեր ‹‹Կոստան-նստան››, ‹‹Գնդակով խաղը››, ‹‹Ուրախ գնացք››, 

‹‹Ցատկապարան››, ‹‹Պարող տիկնիկը››, ‹‹Հոլ››, ‹‹Ցատկել-թռչել››: 

Բնության պատկերներ և դրանցից ստացած տպավորություններ են՝ ‹‹Ամառ››, 

‹‹Փայտփորիկ››, ‹‹Առավոտ››, ‹‹Կկու››, ‹‹Աշուն››, ‹‹Երեկոն սարերում››, ‹‹Նոկտյուրն››՝ 

գիշերերգ, ‹‹Անուրջներ››, ‹‹Մելամաղձոտ վալս››, ‹‹Երգ››, ‹‹Քայլերգ››, ‹‹Օրհներգ››, ‹‹Էսքիզ››, 

‹‹Հումորեսկ››, ‹‹Բարկարոլա››, ‹‹Վալս››, ‹‹Վեց Բագատել›› մանրանվագները: 

Առաջին մանրանվագները նախատեսված են սկսնակ փոքրիկների համար, որոնք նոր-

նոր են սկսում տիրապետել դաշնամուրի նվագին.‹‹Զբոսանք››, ‹‹Արջուկը››, ‹‹Շարական››, 

‹‹Արեգակ›› պիեսներն առաջարկվում է կատարել կիրառելով non-legato, portamento 

շտրիխը`սկզբնական շրջանում առավել հարմար՝ 2 և 3 մատներով, այնուհետև՝ մնացած 

մատներով, ինչն էլ թույլ է տալիս աշակերտին հաղթահարելու տվյալ 

‹‹անհարմարությունը››: Ի տարբերություն երաժշտական այլ գործիքների, ուր կոնկրետ 

մատը համապատասխանում է կոնկրետ նոտայի, դաշնամուրի դեպքում նույն մատը 

կարող է ունենալ տարբեր կիրառություններ: Non-legato շտրիխի դեպքում գործի է 

դրվում ամբողջ ձեռքը, համակարգվում է ձեռքի և մատների միջև աշխատանքը: 

Ուսուցման սկզբնական շրջանում աշակերտի մոտ մատնային գործողությունների 

փոխհամաձայնության խնդիր չի ծագում, ստեղծվում է մկանային անհրաժեշտ 

լարվածություն, ձայնի վերարտադրման ժամանակ ծանրության զգացում: Ուսուցիչն 

աշակերտին պետք է սովորեցնի ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր հպման 

արդյունքում դաշնամուրի հանգչող ձայնի վերարտադրմանը, սովորեցնի  նրան 

գիտակցել շտրիխների պատշաճ կատարման կարևորությունը, առանց որի 

ստեղծագործության բովանդակության բացահայտումը պարզապես անհնարին է: 

Սովորելով ունկնդրել յուրաքանչյուր հնչյուն՝ սովորում է նաև վերարտադրել 
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կոմպոզիտորի առաջարկած երաժշտական պատկերը: Ուսումնառության սկզբնական 

շրջանում գլխավոր առաջադրանքը հնչյունի վերարտադրումն է: Non-legato-ից սկսելու 

դեպքում legato-ի հնչեցումը երեխաներն առավել հեշտ են յուրացնում: 

‹‹Զբոսանք››, տեմպը՝ Andante-դանդաղ: 8 տակտից բաղկացած մանրանվագ, որը 

նախատեսված է առաջին դասարանի սկսնակ աշակերտի համար: Ընդ որում, 

աշակերտը կարող է սովորել երգել, հետո նվագել: Կոմպոզիտորը սկսել է ուսուցման 

սկզբնական շրջանում ամրակայվող դո մաժոր տոնայնությունից: 

Երեխան մեծանում է, նրա առջև ծառանում են ավելի բարդ հարցեր, որոնք նրանից 

լուծում են պահանջում, ինչպես օրինակ ‹‹Դժվար խնդիր›› մանրանվագում, երբ 

երեխային կոմպոզիտորը բարդ խնդիր է առաջադրում՝  նրան ծանոթացնելով 

երաժշտական ժանրերի հետ, մասնավորապես Էտյուդների, որոնք տարբեր 

կատարողական դժվարություններ են առաջադրում երաժշտական դպրոց հաճախող 

երեխային, որը  յուրացնում է  դաշնամուրի նվագի առանձնահատկությունները: 

Օրինակ՝ թիվ 21, 22, 26 և 29 էտյուդները: Էտյուդների և՛ ծավալն է մեծանում, և՛ 

կատարողական խնդիրներն են բարդանում: Օրինակ՝ թիվ 21 էտյուդում կրկնվող 

ինտերվալը երեխան պետք է կարողանա ճիշտ կատարել, երկրորդ էտյուդում՝ 

նմանատիպ խնդիր է՝ սակայն արդեն ձախ ձեռքի համար: Էտյուդներից մեկում նա 

պետք է կարողանա կրկնվող հնչյուններ կազմող ինտերվալները նոն-լեգատո կատարել 

աջ ձեռքով, իսկ ձախով լեգատո կատարել, մեղմ պետք է կատարել օկտավա 

փոփոխման հաջորդականությամբ: Մյուս էտյուդում նմանատիպ խնդիր է առաջադրում, 

սակայն հակառակ ձեռքերով: Մեկ այլ էտյուդում նա պետք է հաղթահարի տեմպային 

դժվարություններ, որոնք դրսևորված են հակադիր շարժմամբ ծավալվող ձայների արագ 

կատարման հետ: Հաջորդ էտյուդը vivo տեմպով ձախ ձեռքի արագ կատարման 

հաղթահարմանն է վերաբերում: 

Այսպիսով, ժողովածուի մեջ ներկայացված էտյուդներից առաջինը և երկրորդը 

հետապնդում են կոնկրետ ուսումնական նպատակներ և երեխայի առաջ դնում 

կատարողական տեխնիկայի հաղթահարման խնդիրներ, իսկ հաջորդ երկուսը՝ կարող 

են նախատեսված լինել նաև համերգային կատարման համար: 
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Անշուշտ ոչ մի երեխա չի կարող ապրել առանց հեքիաթի: Հեքիաթային կերպարներ և 

պատկերներ են ներկայացված ‹‹Փերիների պարը››, ‹‹Թզուկների քայլերգը›› 

մանրանվագներում: ‹‹Թզուկների քայլերգը›› մանրանվագում կրկնվող և ձայնելևէջային 

անսպասելի դարձվածքները ներկայացնում են այդ ուրախ մարդուկների քայլերը: 

‹‹Փերիների պարը›› նախատեսված է ավագ տարիքի երեխաների համար և այս 

հեքիաթային էակների գեղեցիկ պարը դրսևորված է վալսին հատուկ ¾ չափի առաջին՝ 

ուժեղ մասերի ընդգծմամբ: Եթե պարը սկզբում սահմանափակվում է փոքր պարային 

շարժումներով, ապա միջին մասում՝ հեքիաթային փերիների պարը հնչյունների 

յուրահատուկ ընդգծմամբ է դրսևորվում: Այս մանրանվագում զուգակցված են 

վարիացիոն և ռոնդո ձևերի առանձնահատկությունները: Հիմնական թեման 

պարբերաբար հնչում է նրբերանգային տարբեր արտահայտչականությամբ, ինչը մեծ 

հարաշարժություն է հաղորդում մանրանվագին: 

Միշտ չէ, որ հեքիաթներն ուրախ են, ինչպես՝ ‹‹Տխուր հեքիաթ››, ‹‹Ջարդված խաղալիք››, 

‹‹Մելամաղձոտ վալս››, ‹‹Կորել է տիկնիկը›› մանրանվագներում: 

‹‹Տխուր հեքիաթը››, որն իրենից ներկայացնում է պարզ երկմաս ձևով գրված ստեղծա-

գործություն, ցայտուն ներկայացնում է հեքիաթներին բնորոշ առանձնա-հատկությունը, 

այն է բարու հաղթանակը: Եվ իսկապես, երկրորդ մասում շարժումն արագանում է՝ 

որոշակի անհանգստություն առաջացնելով երաժշտության մեջ: Փոփոխվում է 

ուժգնությունը՝ ավարտվելով երկու ֆորտե հնչողությամբ: Թեպետ եզրափակիչ մասում 

նորից է հնչում սկզբնական տխուր մեղեդին, սակայն միջին մասի զարգացումը այդ 

տխուր հեքիաթին հաղորդում է լուսավոր ավարտ: 

Կոմպոզիտորը երեխաներին ծանոթացնում է նաև պոլիֆոնիկ գրելաոճի առանձնա-

հատկություններին: ‹‹Օստինատո››-ն, որտեղ պահված և համառորեն կրկնվող ցածի 

ձայնի ֆոնին ծավալվում են կոնտրապունկտային մեղեդիները, ձուլվելով մեկը մյուսին, 

ինչպես 5-րդ և 6-րդ տակտերում, այնուհետև ավելի ինքնուրույն են դառնում: 

Պասակալյա հիշեցնող, պարզ եռամաս ձևով այս մանրանվագի ռեպրիզն ունի 

եզրափակիչ բնույթ: 
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‹‹Ինվենցիան›› նմանակման հիման վրա ստեղծված երաժշտական երկ է, որտեղ թեման 

մուտք է գործում սկզբում ‹‹G››-ից, ‹‹D››-ից և ‹‹A››-ից: Թեմայի այսպիսի մուտքն 

էքսպոզիցիայում բնորոշ է արդի երաժշտությանը, սակայն միջին մասում, որտեղ թեման 

հնչում է դոմինանտային տոնայնության մեջ պահպանվում են դասական 

ինվենցիաներին բնորոշ հատկանիշները: Միջին մասում թեմայի փոփոխությունները, 

որոնք մուտք են գործում ռեպրիզա, մեծ հարաշարժություն են հաղորդում 

երաժշտության զարգացմանը: 

Ֆուգետան փոքր ֆուգա է: Ֆուգետաներն ստեղծվում են պատանիների կատարո-ղական 

հմտությունները զարգացնելու նպատակով, որպես նախապատրաստություն ավելի 

բարդ ֆուգաների կատարման համար: 

Երկձայն Ֆուգետայի թեման ալիքաձև շարժման հիման վրա ստեղծված ներքին 

հակադրությամբ թեմա է: Էքսպոզիցիան կրկնակի է, որտեղ թեման շարադրվում է                       

T-D փոխհարաբերության մեջ: Կրկնակի էքսպոզիցիայում թեմայի մուտքով ձայներն 

իրենց տեղերը փոխում են, եթե սկզբում մուտք է գործում ներքևի ձայնը, հետո՝ վերևի 

ձայնը, ապա կրկնակի էքսպոզիցիայում վերևի ձայնը մուտք է գործում հիմնական, հետո 

ռեալ պատասխանը՝ D-ային տոնայնության մեջ: Միջին մասն սկսվում է թեմայի 

հայելային շարադրմամբ, որին հաջորդում է ծավալուն ինտերմեդիան, ռեպրիզը 

նախապատրաստվում է D-ային ձայնառությամբ: Ռեպրիզը փոքրածավալ է, այն 

հիմնված է հիմնական տոնայնության մեջ թեմայի ստրետային անցկացման վրա, որն 

ավելի շուտ ունի եզրափակիչ մասի դեր: Այլ կերպ ասած՝ կոմպոզիտորն այստեղ 

պահպանել է ֆուգետային բնորոշ պարզությունը, ինչը բնորոշ է այս պոլիֆոնիկ ձևին: 

Երաժշտության զարգացմանը նպաստում է տոնայնական բարդ հարաբերությունների, 

կրկնակի կոնտրապունկտի կիրառումը: 

‹‹Երկու Կարծիք›› մանրանվագում ավելի ցայտուն ներկայացված է ‹‹առաջին կարծիքը››: 

Առաջին մասը ծավալվում է պահված հնչյունների ֆոնի վրա, ինչը հաղորդում է basso 

ostinato-ին բնորոշ առանձնահատկությունները: Միջին մասում արտահայտված է 

երկրորդ կարծիքը, որն իրենից ներկայացնում է մանրանվագի միջին մասը: Թեպետ այն 

ունի ակորդային շարադրանք, սակայն թաքնված բազմաձայնությունը շատ կարևոր 
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դերակատարում ունի կերպարային բովանդակության բացահայտման գործում: 

Ռեպրիզան, հիմնված սկզբնական թեմայի վրա, կրճատված է և կատարում է 

եզրափակման դեր: Ողջ մանրանվագում դիսոնանսները հաղորդում են արդիական 

հնչողություն: ‹‹Երկխոսություն›› մանրանվագում ցայտուն ներկայացված է 

երկխոսությունը՝ երկու մեղեդային գծերի զուգակցմամբ: Կոմպոզիտորն այստեղ 

կիրառել է սերիալ-դոդեկաֆոնային տեխնիկայի որոշ առանձնահատկություններ. դա 

առաջին հերթին մեղեդիական գծի հնչյունների չկրկնվող և հնչյունածավալի տարբեր 

մասերում հանդես գալն է: Կոմպոզիտորը սրանով ևս ստեղծում է հակադիր պոլիֆոնիկ 

շարադրանք, որը պահպանվում է ողջ մանրանվագի ընթացքում: Վերը նշված 

կերտվածքի միջոցները ստեղծագործությանը մեծ հարաշարժություն են հաղորդում: 

 XX դ. երաժշտական ուղղություններից մեկը, որը ծնվեց Հյուսիսային Ամերիկայի Նոր 

Օռլեան քաղաքում և տարածվեց ողջ աշխարհում, ջազն է: Ջազի 

առանձնահատկությունները Սաթյանը կիրառել է ալբոմի որոշ մանրանվագներում: Այն 

առավել ցայտուն դրսևորվում է ‹‹Նվիրում Բրուբեկին›› մանրանվագում՝ ձոնված  ջազի 

մեծ գիտակ Բրուբեկին, ինչպես նաև ‹‹Թեմա և իմպրովիզացիա›› մանրանվագի մի 

դրվագում կոմպոզիտորի առաջարկած թվագրումը կատարողին ջազային 

իմպրովիզացիայի լիակատար ազատություն է տալիս: Կատարողական արվեստի 

առանձնահատկությունների յուրացման մակարդակի հիման վրա բարդանում է նաև 

նվագացանկը՝ աշակերտի առջև դնելով երաժշտական և կատարողական 

դժվարություններ հաղթահարելու նորանոր առաջադրանքներ: Ժամանակակից դիսկո 

ոճով է ստեղծված ‹‹Մայրուղի›› մանրանվագը: Դիսկո ոճի մոտորային ֆոնը 

պահպանվում է սկզբից մինչև վերջ: 

‹‹Ժողովրդական›› մանրանվագը նախատեսված է ավելի մեծ տարիքի երեխաների 

համար և այստեղ կոմպոզիտորը կիրառել է ազգային գործիքային երաժշտությանը 

բնորոշ առանձնահատկությունները, դրանք են պահված ձայնի ֆոնի վրա՝ դամ, մեղեդու 

ծավալումը: Կոմպոզիտորն այստեղ ստեղծագործաբար է ներկայացնում 

տիգրանյանական ձայնառության սկզբունքը (տիգրանյանական զանգուլակներ):  Եվ 

այսպիսի պահված ձայների ուղեկցությամբ միջին ձայնում հնչում է վառ ազգային 
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բնույթով պարային մեղեդին: Այստեղ կոմպոզիտորը դիմում է տարբերակման 

սկզբունքին, ինչը բնորոշ է հայկական ժողովրդական երաժշտությանը: 

Կոմպոզիտորի այս ժողովածուի մանրանվագներին բնորոշ է 

նկարագրողականությունը: Նա գտնում է այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, որոնք 

ավելի դիպուկ են նկարագրում, օրինակ՝ ‹‹Օրհներգ›› մանրանվագում, որտեղ 

հանդիսավոր քայլերթը ներկայացված է օրհներգին բնորոշ հանդիսավորությամբ  և 

վեհությամբ: 

Ժողովածուն եզրափակում են ‹‹Անուրջներ››, ‹‹Էսքիզ››, ‹‹Հումորեսկ››, ‹‹Պրելյուդ››, 

‹‹Բարկարոլա››, ‹‹Վալս››, ‹‹Վեց Բագատել›› մանրանվագները: Դրանք բավականին բարդ 

են կատարման համար, այստեղ կոմպոզիտորը կատարողական և տեխնիկական 

բազմաթիվ հնարքներ է կիրառում, որոնք բնորոշ են  արդի երաժշտությանը և  

կատարման համար որոշակի դժվարություններ են ստեղծում պատանիների համար: 

Հանրակրթական դպրոցում երաժշտության դասին երեխաների համար ավելի 

հասկանալի կլինեն դիսկո և ջազային ստեղծագործությունները: Սակայն արդի 

դասական երաժշտության առանձնահատկությունները, որոնք կիրառվել են վերջին 

ժամանակակից մանրանվագներում, փոքր տարիքից ընդգրկելով պատանիների 

նվագացանկում՝  հնարավորություն կտան  ավելի դյուրին  ընկալել արդի 

երաժշտությանը բնորոշ առանձնահատկությունները: 

2.2. Ա. Սաթյանի մանկական ստեղծագործությունների ուսուցումը 

հիմնական դպրոցում 

Երաժշտության դասավանդումը բոլոր ժամանակներում կարևոր տեղ է զբաղեցրել հայ 

կրթահամակարգում, իր առանձնահատուկ դերն է ունեցել ազգի դաստիարակության 

գործում:                                                                                            

‹‹Երաժշտություն›› առարկան՝ որպես արվեստի դասավանդման միջոց, երեխաներին 

ներգրավում է երաժշտական հնչյունների ներդաշնակ աշխարհ.նրանք երգում են, 

պարում, երաժշտություն ունկնդրում, հորինում և այդ բոլորից ստանում գեղագիտական 

հաճույք: Հիմնական դպրոցի ‹‹Երաժշտություն›› առարկայի նպատակն է՝ դաստիարակել 
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հոգևոր և բարոյագեղագիտական արժեհամակարգով օժտված մարդ, երաժշտության 

գիտակ և ակտիվ ունկնդիր, ով կարող է արժևորել  ազգային և համամարդկային 

երաժշտական մշակույթը: Երաժշտությունն օգնում է սերունդներին փոխանցել ազգային 

ոգին և ծանոթացնում մեր նախնիների հոգևոր կյանքին: Որպեսզի այսօր իրական 

դառնա մեր ազգի զարթոնքը, հույժ կարևոր է երաժշտությանը, կերպարվեստին, 

պարարվեստին առաջնություն տալ՝՝ իրականացնելով գեղագիտական 

դաստիարակության գործընթացի կարևորագույն խնդիրները[10]:  

«Երաժշտություն» առարկան հիմնական դպրոցում ունի իր առանձնահատ-

կությունները և հիմնախնդիրները: Երաժշտության ուսուցման գործընթացն ունի իր 

յուրահատկությունները՝ կապված մարդկային մտածողության, ընկալման, իմացու-

թյան, երևակայության և հուզաշխարհի առանձնահատկությունների հետ, որոնց 

կրթումը, հղկումն ու զարգացումը նպաստում են կյանքի, շրջապատող բարդ 

իրականության հնարավորին լիարժեք ըմբռնմանը, ինչը հարստացնում, 

իմաստավորում, նպատակասլաց է դարձնում մարդու կյանքը: Երաժշտական 

դաստիարակությունը սերտ կապի մեջ է գիտատեխնիկական ու սոցիալական 

առաջընթացի, կրթության ու ուսուցման նկատմամբ առաջադրվող աճող պահանջ-ների 

հետ: Բնական է, որ առանց մանկավարժական տեխնոլոգիաների կիրառման, 

առարկայի բովանդակային վերակառուցման, հնարավոր չէ կազմակերպել 

սովորողների երաժշտական դաստիարակության գործընթացը: Մանկավարժի խնդիրն 

է՝ երաժշտության դասին ստեղծագործել, նորը հայտնաբերել, ինչը կտանի նյութի 

կերպարային և արտահայտչականության դյուրին յուրացմանը: Երբեմն այդպիսի մի 

քանի խնդիրների լուծումը համատեղված է, երբեմն էլ մեկի լուծումը մյուսին մղում է 

հետին պլան: Երաժշտարվեստի բովանդակային կամ հաղորդակցման մեկի մղումն 

առաջին պլան՝ կապված է նրա իրագործման պայմաններից և արտահայտում է 

հեղինակի մտահղացումները, դրանց իրագործման նպատակները: Երաժշտական 

ստեղծագործության հաղորդակցման ֆունկցիան միավորում է երկի ներքին 

կազմակերպումը, ընկալման հոգեբանական մեխանիզմները և երաժշտության 

սոցիալական կեցության առանձին հատկությունները: Երաժշտական 

ստեղծագործության բովանդակության մեջ գլխավոր դեր ունեն գեղարվեստական 
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հույզերը՝ առաջացած որոշակի օբյեկտիվ պատճառներով (ուրախություն, թախիծ, 

աշխուժություն, քնքշություն, վճռականութ-յուն, տագնապ և այլն): Երաժշտությանն 

առավել բնորոշ են տրամադրությունների ստեղծումն ու պատկերումը:                                                                                     

Երաժշտությունն արտացոլում է նաև անհատի ինտելեկտուալ-մտավոր և կամային 

հատկանիշները (խոհականություն և հերոսականություն, պոռթկում և զսպվածութ-յուն, 

համառություն և այլն): Սա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն բացահայտել մարդու 

հոգեվիճակը, այլև բնավորությունը: Երաժշտության ազդեցությունը մարդու վրա խորն է 

և հագեցած՝ ներքին մեծ ուժով: Երաժշտությունը ոչ թե անտարբերու-թյամբ 

‹‹տեղեկացնում է›› ունկնդրին աշխարհի, արվեստագետի մտքերի, զգացում-ների 

նպատակների մասին, այլ համակում է նրան այդ բովանդակությամբ: Այն անընդհատ 

շարժում է ունկնդրի հետաքրքրությունը, նրան տանում իր հետևից, խթանում ընկալման 

և մտածողության ակտիվությանը[13]: 

Արամ Սաթյանի ստեղծագործություններն աշակերտները մեծ հետաքրքրությամբ են 

ունկնդրում, սովորում, երգում.դրանք հարմար են ընկալման համար: Այսպես՝ սկզբում 

անհրաժեշտ է երեխաներին ծանոթացնել Արամ Սաթյան կոմպոզիտորի հետ, բայց 

խոսել նրանց կոմպոզիտորական դինաստիայի մասին՝ առանձնացնելով Աշոտ 

Սաթյանին, Արամ Սաթունցին, Արամ Սաթյանին, որպեսզի երեխաները չշփոթեն՝ 

ներկայացնում ենք հետևյալ կերպ: Երեք կոմպոզիտորների նկարները փակցնում ենք 

գրատախտակին վերոհիշյալ հերթականությամբ, սակայն ոչ նույն հարթության վրա: 

Աշոտ Սաթյանի և Արամ Սաթունցի նկարները՝ բարձր, իսկ Արամ Սաթյանինը՝ մի քիչ 

ներքև՝ որպես երկրորդ սերունդ: Ներկայացնում ենք բոլորին և նկարի կողքին գրում 

նրանց ամենահայտնի ստեղծագործությունը, օրինակ՝ Աշոտ Սաթյան ‹‹Մարտիկի 

երգը››, Արամ Սաթունց ‹‹Նաիրյան երկրի երգերը››, Արամ Սաթյան ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին››: 

Այնուհետև երեխաներն ունկնդրում են այս բոլոր ստեղծագործությունները 

հերթականությամբ: Երկու անգամ ունկնդրելուց հետո ուսուցչուհին հերթականությունը 

խախտում է, աշակերտների առջև խնդիր է դրվում հիշել և՛ ստեղծագործության անունը, 

և՛ կոմպոզիտորին: Ընդհանուր ծանոթացմանը և խաղին պետք է տրամադրել 20  րոպե, 

որից հետո  իմաստավորման փուլում ընտրել Սաթյանի ստեղծագործություններից մեկը 

և ուսուցանել՝ ելնելով դասարանի հետաքրքրություններից և կատարողական 
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հմտություններից: Երեխաները փոքր հասակից պետք է ծանոթանան նաև երաժշտական 

ժանրերին, որոնք ծննդյան օրից նրանց հայտնի են՝ երգը, պարը, քայլերգը: 

Կոմպոզիտորը հիմք ընդունելով դրանք երեխային առաջնորդում է երաժշտության 

կախարդական աշխարհ: 

Օրինակ՝ առաջին դասարանում կարելի է ուսուցանել ‹‹Հեքիաթների գիրք›› երգը, 

ընդգրկելով ‹‹Երաժշտական տնակի բնակիչները›› թեմայի շրջանակներում, այնուհետև 

‹‹Իմ ոզնի›› երգը: Այս երկու երգերը սովորելուց հետո երեխաները պետք է բեմադրեն 

իրենց սովորած երգերը: Ուսուցիչը փորձում է օգնել, որի համար առաջարկվում են 

հետևյալ հարցադրումները. 

1. Երեխաներ, ո՞րն է այսօրվա մեր դասի թեման:                                                                                    

Երեխաները-  ‹‹Երաժշտական տնակի բնակիչները››: 

2. Երաժշտական տնակում, ո՞ր կոմպոզիտորի երգերն են ապրում:                                                               

Երեխաներ- Արամ Սաթյանի: 

3. Եկեք գնանք երգերին այցելության: 

Աշակերտներն ուսուցչի հետ բացում են տնակի դուռը և տեսնում իրենց ծանոթ 

կերպարներին՝ ‹‹Հեքիաթային գիրքը›› և ‹‹Ոզնին››: Ուսուցիչը վերցնում է երկուսին և 

դիմում երեխաներին:  

-Երեխաներ, ո՞ր երգով պետք է վերցնենք մեր հերոսներին:  

Այդժամ երեխաները հիշում են իրենց սովորած երգերը և երգում:  

Հատկանշական է, որ նմանօրինակ խաղերը երեխաների մեջ հետաքրքրություն են 

առաջացնում:  

Երկրորդ դասարանում ուսուցանել ‹‹Խենթ քամի›› երգը: Վերջինս կապելով ‹‹Ի՞նչ է 

երաժշտական խոսքը›› թեմայի բովանդակության հետ: Այս թեմայի շրջանակներում 

երեխաներն ունկնդրում են Ռ. Մելիքյանի ‹‹Գարուն եկավ›› երգը, այնուհետև սովորում 

երգել: Փորձելով ամբողջացնել թեման՝ խորհուրդ ենք տալիս ուսուցանել նաև ‹‹Խենթ 

քամի›› երգը, որից հետո երեխաները փորձում են ձեռքի շարժումով նկարագրել, 
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պատկերել քամուն: Այնուհետև նույն առաջադրանքը կատարում են ամբողջ 

դասարանով: 

‹‹Նավակ››, ‹‹Իմ ոզնին››, ‹‹Ծիծեռնակ›› ստեղծագործությունները կարելի է ուսուցանել 

երաժշտառիթմական շարժումների միջոցով: Իսկ ‹‹Հայաստան››, ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› 

խմբերգերը և ‹‹Հայրենիք›› երգերն օգտագործել արտադասարանական միջոցառման 

շրջանակներում՝ պար բեմադրելու նպատակով:  

Երրորդ դասարանում երեխաներն անցնում են ‹‹Երգային, պարային, քայլերգային 

երաժշտությունը›› թեման, որի շրջանակներում կարող են ունկնդրել ‹‹Տուր ինձ ձեռքդ›› 

քայլերգը: Ծանոթանալով երգի ռիթմին՝ կքայլեն վերջինիս հնչյունների ներքո: Այս երգը 

կօգնի թեմայի խորը յուրացմանը, բացի այդ, Միքայել Հարությունյանի խոսքերը 

ուսուցողական կլինեն աշակերտների համար:  

Չորրորդ դասարանում աշակերտներն անցնում են ‹‹Իմ ժողովրդի երաժշտությունը›› 

թեման, որի շրջանակներում ունկնդրում են Աշոտ Սաթյանի  ‹‹Արարատյան դաշտի 

երգերը›› շարքից  ‹‹Խաղաղաքարը››,  ‹‹Մարտիկի երգը›› և  ‹‹Ես իմ անուշ Հայաստանի›› 

երգերը, ծանոթանում են Աշոտ Սաթյանի կյանքին և ստեղծագործությանը: Թեմայի 

ամբողջականության համար առաջարկում ենք աշակերտներին ներկայացնել 

Սաթյանների գերդաստանը և Արամ Սաթյանին՝ շեշտը դնելով այն փաստի վրա, որ 

կոմպոզիտորն իրենց ժամանակակիցն է: Կոմպոզիտորին ներկայացնելուց հետո 

ուսուցիչն աշակերտներին առաջարկում է ունկնդրել  ‹‹Հայաստան›› խմբերգը, որից 

հետո աշակերտները զույգեր են կազմում և պարում: Բացի պարելը, աշակերտներն 

արտաբերում են երգի ռիթմը, որպեսզի հաշիվն ու շարժումները ճիշտ կառավարեն:  

Այսպիսով, ‹‹Հայաստան›› խմբերգը երեխաների մեջ կսերմանի սեր դեպի պարը, որը 

ընթանում է սաթյանական վալսային հնչյունների ներքո: Միաժամանակ երեխաները 

համախմբվում են և հաճույք ստանում պարելուց:  

Արամ Սաթյանի  ‹‹Առավոտ›› խմբերգն առաջարկում ենք ուսուցանել հինգերորդ 

դասարանում՝  ‹‹Երաժշտությունը և կերպարվեստը›› թեմայի,  ‹‹Երաժշտությամբ  

‹‹նկարված›› պատկերներ›› ենթաթեմայի շրջանակներում: Այս թեմայի շրջանակներում 

երեխաները ծանոթանում են Էդվարդ Գրիգին և ունկնդրում  ‹‹Պեր Գյունտ›› սյուիտի 
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առաջին մասը՝  ‹‹Առավոտ››-ը, այնուհետև Արամ Սաթյանի  ‹‹Առավոտ›› խմբերգը, ըստ 

այդմ համեմատում են Նորվեգիայի և Հայաստանի առավոտները: Համեմատելուց հետո 

գրատախտակին տեաձև աղյուսակով գտնում են նմանությունները և 

տարբերությունները: 

‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› խմբերգն առաջարկում ենք կիրառել յոթերորդ դասարանի  

‹‹Դասական և հանրամատչելի երաժշտություն›› թեմայի շրջանակներում: Այսպես. 

Աշակերտներն ունկնդրում են  ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› խմբերգը, որից հետո ուսուցիչն 

աշակերտներին առաջարկում է թիմային աշխատանք: Քանի որ աշակերտները 

հրաժեշտ են տալիս Երաժշտություն առարկային, երգի վերնագիրը դառնում է  

‹‹Հրաժեշտ Երաժշտություն առարկային›› և աշակերտները փոխում են երգի բառերը:  

Այսպիսով,  ‹‹Հրաժեշտ Երաժշտություն առարկային›› խմբերգը նպաստում է թիմային 

աշխատանքի իրականացմանը,  միասին աշխատելու փորձին և կարողությանը: Հաշվի 

առնելով այն փաստը, որ 7-րդ դասարանում աշակերտներին այնքան էլ չի գրավում 

երգեցողությունը, այսկերպ նրանք ցանկանում են երգել իրենց    ‹‹գրած›› 

ստեղծագործությունը, որը լրացվում է պարով: Աշակերտները զույգեր են կազմում և 

պարում:                                                                                                                         Այսպիսով, 

Արամ Սաթյանի ստեղծագործությունները միանգամայն նպատակահարմար է կիրառել 

հիմնական դպրոցի ‹‹Երաժշտության›› դասին  և դրանով համալրել ու առավել 

բազմազան դարձնել ծրագրային նյութը 1-7-րդ դասարաններում:  
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 2.3. Արամ Սաթյանի մանկական ստեղծագործությունների կիրառումը 

ներառական կրթության ոլորտում 

Արդի սոցիալական, հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունները փաստում են, 

որ ներկայումս բազմաթիվ կենսագենետիկ, սոցիոգենետիկ և հոգեգենետիկ 

գործողությունների ազդեցության հետևանքով ավելի են շատացել զարգացման ու 

վարքի շեղումներով երեխաները: Պետք է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր երեխայի 

զարգացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ՝ հաշվի առնելով 

նրա անհատական ընդունակությունները, կարողությունները և կրթական 

պահանջները: Մեր հանրապետությունում ներառական կրթություն եզրույթը 

բարձրաձայնվեց 2000 թվականից, քանի որ հենց այս թվականին վերջինս դարձավ 

կրթական բարեփոխումների մասը, ՀՀ Կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից 

մեկը: Ներառական կրթության մասին օրենքը պաշտոնապես ընդունվեց 2005թ. և միայն 

7 տարի անց ՀՀ Ազգային ժողովը հաստատեց հանրակրթության մասին օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու օրենքի նախագիծը, համաձայն որի՝ ներառական 

կրթության մասին օրենքը դառնալու է հանրակրթության մասին օրենքի մի մասը, ըստ 

այդմ հանրակրթական համակարգը նախապատրաստելով համընդհանուր 

ներառականության, որը պայմանավորված է կյանքի կոչել մինչև 2022թ.[15]: 

Բնականաբար սա նոր ձևաչափ և կարգավիճակ է առաջադրում բոլոր ուսումնական 

հաստատություններին և մանկավարժական անձնակազմին: Ուսուցման ընդհանուր 

գործընթացում բնականոն զարգացմամբ երեխաները շփվելով հատուկ պայմանների 

կարիք ունեցող երեխաների հետ՝ ձևավորում են հանդուրժողականություն, էմպատիա 

նրանց նկատմամբ, օգնելու ձգտում, իսկ հատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

երեխաների մոտ պակասում է ագրեսիվությունը և անհանդուրժողականությունը: 

Համատեղ ուսուցման իրականացման փորձը վկայում է, որ այդ բարդ գործընթացը 

պահանջում է դպրոցի կենսաձևի վերակառուցում: Այսօր կրթօջախի և արտաքին 

աշխարհի ազդեցությունն ավելի անմիջական է, ինչը վկայում է, որ հնարավոր չէ 

արդյունավետ իրականացնել աճող սերնդի կրթության և դաստիարակության 

գործընթացը՝ առանց հաշվի առնելու, թե ինչպես է փոխվում արտաքին աշխարհը և 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


33 
 

փոփոխության ինչպիսի միտումներ գոյություն ունեն: Դեռևս նախադպրոցական 

տարիքում երեխաներին հասանելի են գեղարվեստական գործունեության գրեթե բոլոր 

տեսակները՝ ի դեմս երգեցողության, նկարչության, ծեփակերտման: Նշված տարիքում 

զարգանում են գեղարվեստական ստեղծագործական ունակությունները: Երեխաները 

հաճույքով նկարում, երգում և  ծեփակերտում են: Նկատելի է այն փաստը, որ նրանք 

սիրում են գեղարվեստական գործունեությունն այն դեպքում, երբ դա իրենց մոտ 

ստացվում է: Երեխաների ներգրավումը մի շարք գեղարվեստական ստեղծագործական, 

գործողությունների մեջ կարող է զարգացնել երեխայի զգայական ոլորտը, ապահովել 

երեխաների առավել խորն ընկալումները, երեխաներին հասցնել արվեստը 

հասկանալու և գնահատելու մակարդակին, երեխաներին սովորեցնել գնահատել մեզ 

շրջապատող աշխարհի ողջ գեղեցկությունը: Կարևոր է դաստիարակել, զարգացնել 

այնպիսի հատկանիշներ, այնպիսի կարողություներ, որոնք անհատին 

հնարավորություն կտան որևէ գործունեության շրջանակներում հասնել ոչ միայն 

հաջողության, այլ նաև դառնալ գեղագիտական արժեքների կրող, ստեղծող, արարող ու 

փոխանցող: Տարբեր ստեղծագործական խնդիրներն ու վարժություներն օգնում են 

երեխային զարգացնել մտածողությունն ու երևակայությունը, կամքն ու 

հաստատակամությունը, կազմակերպվածությունը և կարգապահությունը: Վաղ 

տարիքից երեխաների համար խաղի պես հեշտ ընկալելի է, ցանկալի ու ինքնաբուխ 

կերպով ծնվող երաժշտությունը: Գաղտնիք չէ, որ երաժշտությունը երեխայի 

ինքնաարտահայտման մատչելի և յուրահատուկ միջոցներից մեկն է, երբ երեխան 

արտահայտում է ինքն իրեն, իր ցանկություները, երազները, երևակայությունը: 

Ստեղծագործական գործընթացը թույլ է տալիս երեխային ներհոգեկան 

իրականությունը մակածել արտաքին իրականության մեջ, դրանով իսկ պարպելով 

կուտակված էներգիան և վերապրելով սեփական ներհոգեկան բովանդակությունը: 

Ընդհանրացնելով վերը նշվածը՝ պարզ է դառնում, որ ստեղծագործելը և առհասարակ 

երաժշտությամբ զբաղվելը երեխաների մոտ շտկողաուսումնադաստիարակչական 

գործընթացում բազում դրական փոփոխություններ է կատարում: Արամ Սաթյանի 

ստեղծագործություններն առաջարկում ենք կիրառել այս գործընթացում: Վերջինիս 

ստեղծագործությունները խորապես հնչում են ժամանակին համահունչ, ռիթմը և 

ինտոնացիոն հենքը հարուստ են ազգային տարրերով: Արամ Սաթյանն իր 
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ստեղծագործություններում բազմիցս անդրադարձել է փոքրիկներին (օր.՝ ‹‹Մենք 

դաշնամուր ենք նվագում›› մանկական ալբոմը, մի շարք մանկական երգեր, խմբերգեր և 

այլն), ըստ այդմ կարողանում է կիրառել այնպիսի արտահայտչամիջոցներ, որոնք 

երեխաներին օգնում են ճիշտ ընկալել և մտապատկերներ ստեղծել տվյալ 

երաժշտության վերաբերյալ: Նրա երաժշտությունը նկարագրում է բնության 

երևույթները, մարդկային բնավորություններ, սեր, հրճվանք, տրտմություն, թախիծ և 

այլն: Երաժշտությունը ներառական կրթությամբ երեխաների համար շատ կարևոր 

շտկողաուսումնադաստիարակչական դեր է կատարում, զարգացնում է հիշողությունը, 

երևակայությունը, մտածողությունը, մտավոր պատրաստվածությունը և այլն: Ա. 

Սաթյանի վոկալ խմբերգային ստեղծագործություների արտահայտչամիջոցները 

բացահայտում են ստեղծագործության էությունը, ունկնդրին մտածելու և կերպարներ 

որոնելու մեծ հնարավորություն ընձեռելով: Երգի մեղեդու շարժման ուղղությունը, 

չափակշռութային առանձնահատկություններն ու լադահարմոնիկ հենքն ունկնդրին 

ուղղորդում են կերպարներ որոնելու: Դրանք շատ ցայտուն կերպով են բացահայտվում, 

օրինակ. ‹‹Խենթ քամին››, ‹‹Նավակը››, ‹‹Հրաժեշտ դպրոցին›› և այլն: Հատկանշական է, որ 

մարդկային բազմազան ապրումներն արտահայտելու ընդունակ երաժշտությունը 

համախմբում է ունկնդիրներին և ծառայում՝ որպես միմյանց հետ շփվելու միջոց: Ըստ Կ. 

Դ. Ուշինսկու. ‹‹Երգը կարող է մի քանի առանձին զգացմունքներ ձուլել մեկ ուժեղ 

զգացման մեջ և մի քանի սրտեր՝ մեկ ուժեղ զգացող սրտի մեջ››[9]: Եթե հետևենք 

երեխային երաժշտություն ունկնդրելիս, երգելիս, պարելիս, ապա հեշտությամբ 

կհամոզվենք, թե ինչու են փոփոխվում դիմախաղը, կեցվածքը, շարժումները: Այս 

ստեղծագործություններն օգնում են բարոյական զգացմունքներ, հայրենիքի, ժողովրդի, 

նրա հերոսների, բանակի ու զինվորների նկատմամբ սեր դաստիարակելուն՝ 

կատարելագործելով երեխայի մտքերն ու զգամունքները: Արամ Սաթյանի 

ստեղծագործությունները կարելի է օգտագործել հաղորդակցական երաժշտական 

գործողությունների տարբեր տեսակներով՝ երաժշտության ունկնդրում, ընկալում, 

կատարողականություն, երգեցողություն, պար, խաղ-բեմականացում, մանկական 

երաժշտական գործիքների տիրապետում, երաժշտակրթական գիտելիքներ, 

երաժշտական գործունեություն:  
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Այս նպատակով որոշեցինք կազմակերպել հետազոտական աշխատանք ‹‹Մանկական 

զարգացման կենտրոնում›› (Հավելված 1, օր. 5) , որտեղ թիրախային դարձան շփման և 

հաղորդակցման խմբի երեխաները:  Ուսուցման համար ընտրվեց Արամ Սաթյանի ‹‹Իմ 

ոզնի›› երգը: Մեր խնդիրն էր հասկանալ արդյո՞ք երեխաները կարող են սովորել երգը:  

 

            Նպատակը 

1. Երեխաները կսովորեն երգել, կատարել երգին համապատասխան 

երաժշտառիթմական շարժումներ: 

2. Կզարգանան համագործակցային աշխատանք կազմակերպելու հմտությունները: 

3. Կձևավորվի որոշակի վերաբերմունք դեպի երաժշտությունը և դրա ընկալման 

համար նորարական մոտեցումներ: 

 

Անհրաժեշտ նյութերն են ոզնի (պատրաստված խմորից, կոնից, թղթից և 

ծեփամածիկից), ինքնաշեն երաժշտառիթմական նվագարաններ և նվագարկիչ:  

Ընթացքը 

Երեխաները նախապես ծանոթանում են երգի հեղինակին, բովանդակությանը և 

բառերին: Այնուհետև ուսուցչի օգնությամբ փորձում են մեկնաբանել երգի 

իմաստը, գլխավոր հերոսին, նրա կերպարը և այլն: Այսքանից հետո միայն 

ունկնդրում են երգն ուսուցչի կատարմամբ: Մինչև վերջ լսելուց հետո ուսուցիչը 

մեկ անգամ ևս երգում է, սակայն այս անգամ երեխաները պետք ծափեն երգի 

զարկերը (ուսուցիչն ինքը զարկերը ցույց է տալիս, իսկ երեխաները՝ 

ընդօրինակում): Այսպիսով, երեխաների մոտ որոշակիորեն ամրակայվում են 

երգի ինտոնացիաները, բնույթը և տեմպը: Երգում են միասին՝ շեշտելով բոլոր 

բառերը (նմանօրինակ կատարումը հարկավոր է լեզվական խնդիրներ ունեցող 

երեխաների համար):  

 

Հետազոտական աշխատանքի արդյունքում պարզ դարձավ, որ եթե անգամ ունեն 

որոշակի խնդիրներ.  
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-երեխաները կարող են մտապահել երգը, եթե նրանում առկա է 

նկարագրողականություն, 

-երեխաները կարող են երգել, եթե երգի բովանդակությունը, որոշ չափով 

կապված է նրանց կենցաղի, շրջապատող աշխարհի հետ: 

 

Հետազոտական աշխատանքի արդյուքը.  

-երեխաները ձեռք բերեցին միասին աշխատելու հմտություններ 

-երգի կատարման համար որոշակի արտահայտչականություն/դիմախաղ 

-երգի բառերը մտապահելու և արտաբերելու ունակություններ: 

 

Երեխաները սովորեցին ունկնդրել իրենց երգած երգը և ճանաչել: 

Այսպիսով, հետազոտական աշխատանքից հետո պարզ դարձավ, որ կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաները կարող են երգ 

սովորել և կատարել, սակայն այստեղ հարկավոր է շատ ճիշտ երգացանկ ընտրել, 

քանզի ընտրված երգերը պետք է ունենան նկարագրողականություն, երեխաների 

մտավոր ունակություններին համապատասխան բովանդակություն:  

Մեր կատարած աշխատանքը ցույց տվեց, որ Արամ Սաթյանի երգերը հասու են 

ԿԱՊԿՈՒ՝ Կրթության Առանձնահատուկ Պայմանների Կարիք Ունեցող 

երեխաներին: 
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Եզրակացություն 

Այսպիսով, Արամ Սաթյանը հանդիսանում է արդի հայ կոմպոզիտորական դպրոցի այն 

ներկայացուցիչը, ով ժամանակակից հայ դասական երաժշտությունը ներկայացնում է 

աշխարհի տարբեր երկրներում և դրանով մեծապես նպաստում հայ երաժշտության, 

մեր ստեղծագործ ժողովրդի հեղինակությանը և ճանաչմանը, ուստի նրա արվեստը 

միանգամայն տրամաբանական է ներկայացնել հայոց կրթօջախներում երաժշտության 

դասին, քանզի սովորողները պետք է ճանաչեն և իմանան արդի հայ երաժշտության 

ներկայացուցչին, ով ապրում և ստեղծագործում է մեր օրերում: 

Հետազոտական և վերլուծական աշխատանքները բերեցին այն համոզմանը, որ 

ներկայացված ստեղծագործությունները լիովին հնարավորություն են ընձեռում 

ուսուցողական նպատակով այն կիրառել երաժշտական ու հիմնական դպրոցներում, 

այդ թվում այն դպրոցներում, որոնք ներառված են ներառական կրթության ոլորտում: 

 Հետազոտական աշխատանքում կատարված առաջարկները համահունչ են հիմնական 

դպրոցների ‹‹Երաժշտություն›› առարկայի ծրագրին և կարող են երաժշտության դասը 

դարձնել ավելի բազմաբովանդակ, երաժշտության ուսուցչին հնարավորություն տալով 

կիրառել այնպիսի մեթոդներ, որոնք ավելի նպատակասլաց և հետևողական կդարձնեն 

երաժշտության դասը: 

Այսպիսով, Արամ Սաթյանի  ստեղծագործությունների կիրառումը երաժշտական և 

հիմնական դպրոցներում, ներառական կրթության ոլորտում մեծապես նպաստում է 

երեխաների երաժշտա-գեղագիտական դաստիարակությանը, խթանում նրանց 

երաժշտական ընդունակությունների, լսողության, մտածողության և ընկալման 

զարգացմանը՝ ձևավորելով համակողմանի զարգացած անհատի, մեր երկրի ապագա 

քաղաքացուն: 
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https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BA%D5%B8%D5%A6%D5%AB%D5%BF%D5%B8%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB_%D5%B4%D5%AB%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%86%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db
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