
Երաժշտական հանրակրթությունը
«ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիրում



Երաժշտության ընդհանուր պարտադիր
դասընթացներ` ըստ հեղինակային կրթական

ծրագրերի, ուսումնականպլանների

• Նախադպրոցական կրթություն` 2-5 տարեկաններ

• Տարրական կրթություն. «Իմացումի հրճվանք» ծրագիր` 1-3-րդ
դասարաններ

• Կրտսեր դպրոց` 4-5-րդ դասարաններ

• Միջին դպրոց` 6-9-րդ դասարաններ

• Ավագ դպրոց` 10-12-րդ դասարաններ

Ոուսուցումը` ուսումնական նախագծերով, ուսումնական օրացույցով` 
տոներով, ծեսերով։



Երաժշտությունը՝ հեղինակային կրթական
ծրագրի ուսումնականպլաններով որոշված` 
սովորողի ընտրությամբ գործունեություն

• 1-3-րդ դասարաններում` շաբաթական 2 ժամ

• 4-5-րդ դասարաններում` շաբաթական 3 ժամ

• 6-9-րդ դասարաններում` շաբաթական 4 ժամ

• 10-12-րդ դասարաններում` 4-12 ժամ



Կթահամալիրում գործող հանրակրթական
երգչախմբեր, համույթներ

• Կրտսեր դպրոցների երգչախմբեր (չորս երգչախումբ)

• «Սեբաստացիներ» մանկական երգչախումբ

• Միջին դպրոցի երգչախումբ
• «Սեբաստացիներ» պատանեկան երգչախումբ

• «Սեբաստացիներ» ուսուցչական երգչախումբ

• «Երաժշտական լաբորատորիա» պատանեկանակումբ

• Նախակրթարանների դաստիարակների երաժշտական
լաբորատորիա

• «Սեբաստացիներ»  վոկալ համույթ

https://yergchakhumb.wordpress.com/
https://patanekanergchaxumb.wordpress.com/
https://ergchaxumbmskh.wordpress.com/


...



Երաժշտությունը կրթահամալիրի
ուսումնական օրացույցում. նախագծերով

ուսուցում

• Առավոտյան ընդհանուրպարապմունք կրթահամալիրի
դպրոցներում (ամեն օր, 15 րոպետևողությամբ)

• Կրթահամալիրում ընդհանուր մեդիապարապմունք (ամեն ուրբաթ, 
45 րոպետևողությամբ)

• «Կոմիտասյան օրեր» նախագիծ (սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
ամիսներին)

• «Անտիվիրուս Կոմիտաս» ամենամյա հունիսյան նախագիծ (2011թ.-
ից, Արթուր Շահնազարյանի նախաձեռնությամբ)

• Շրջանավարտների «Ցտեսություն» ուսումնական-տոնական
երաժշտական նախագիծ

• Ամենամյա երաժշտականփառատոն

http://mskh.am/fr/%D5%A4%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2%D5%A1%D5%A9
http://mus.mskh.am/?cat=29
http://mskh.am/am/38253
http://tv.mskh.am/?p=9781
http://soundlab.mskh.am/language/hy/


Երաժշտությունը կրթահամալիրի
ուսումնական օրացույցում.

Ծիսականտոներ

• «Ամանոր», «Սուրբ Ծնունդ» նախագիծ

• «Սուրբ Ծննդյանպատարագ» նախագիծ

• Սուրբ Հարությանտոն
• Համբարձմանտոն
• Վարդավառ

http://mskh.am/am/26074
https://hogevormskhblog.wordpress.com/2016/12/08/%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A2-%D5%AE%D5%B6%D5%B6%D5%A4%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3-%D5%AE%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80/
http://tv.mskh.am/?p=7979


Համերգով ուսուցում

• Համերգների կազմակերպում իրական համերգային միջավայրում
• Սովորողները՝ համերգի կազմակերպիչ
• Սովորողները՝ համերգի մասնակից
• Սովորողները՝ համերգի ունկնդիր. հանդիսատեսի կրթություն

http://mus.mskh.am/?cat=27


…



Հեղինակային կրթական ծրագրի
համերգներ

• Ավետիսներ, ազգայինպարերգեր

• Սուրբ Ծննդյանպատարագ
• Այլընտրանքային կատարումներ
• Գործիքային կատարումներ
• Հանրակրթական երգչախմբեր

http://tv.mskh.am/?p=14633
https://www.youtube.com/watch?v=cDaOJDxbhDk&feature=youtu.be
http://tv.mskh.am/?p=14627
http://tv.mskh.am/?p=14630
https://www.youtube.com/watch?v=2b2kBQK-3Z8


«Գեղարվեստը՝ կրթահամալիրում». նախագիծ
Երևանյան, արտագնաամենամյա հաշվետու

համերգներ

• Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահ

• Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տուն

• Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ

• Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան

• ՔաղաքԳյումրի

Ուսուցչական երգչախմբի կենսամշակութային արշավներ Արցախում, Վրաստանում, 
Հայաստանի մարզերում` Արարատ, Արմավիր, Արագածոտն, Շիրակ, Լոռի, Վայոց ձոր, 
Կոտայք, Գեղարքունիք, Տավուշ:  



Ձայնադարան
Երաժշտության ուսումնական կենտրոնի բլոգ

Դասավանդողների բլոգներ
ՄարինեՄկրտչյան
ՀասմիկՄաթևոսյան
ՏաթևՄանվելյան
ՍոֆյաԳրիգորյան
Մարինե Ոսկանյան
ՏաթևՍտեփանյան
Նելլի Փիլոյան

www.mskh.am

Երաժշտությունը կրթահամալիրի
մեդիայում

http://mus.mskh.am/
https://erajhshtakankentron.wordpress.com/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/
https://hasmikmat369.wordpress.com/
https://tatev837.wordpress.com/
https://sofyagrigoryan.wordpress.com/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/
https://steptatev.wordpress.com/
https://nelipiloyan.wordpress.com/
http://www.mskh.am/am
http://mus.mskh.am/

