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Ներածություն 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող միջին մասնագիտական 

կրթության արվեստի և երաժշտական հաստատություններում երգեցո-

ղություն մասնագիտության համար մշակված կրթական չափորոշիչը կի-

րառելու նպատակով անհրաժեշտություն առաջացավ մշակել ձեռնարկ` 

հանրամատչելի և դյուրըմբռնելի դասավանդող մասնագետի համար: 

Շատ քիչ մասնագիտությունների համար էր կիրառվում Հայաստանում 

մշակված մասնագիտական գրականություն: Հայերեն լեզվով հրատա-

րակված մասնագիտական գրականության մի մեծ մասն էլ պարզապես 

թարգմանված էր այլ լեզուներից: Հնարավոր չէր լինում ձեռք բերել բավա-

րար քանակությամբ գրականություն, քանի որ այն բերվում էր դրսից, և 

զգացվում էր մասնագիտական գրականության պահանջ:  

Տվյալ աշխատանքի նպատակն էր` մշակել նախնական մասնագի-

տական և միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և 

որակավորումների համար երաժշտական ուսումնական ձեռնարկներ և 

ուսումնամեթոդական նյութեր, որոնք իրենց բովանդակությամբ և կա-

ռուցվածքով պետք է համապատասխանեին կարողությունների ձևավոր-

մանը միտված պետական կրթական չափորոշիչների հիման վրա կազ-

ված մոդուլային ուսումնական ծրագրերով ուսումնառության գործընթա-

ցի կազմակերպման և իրականացման նպատակներին: Այս ձեռնարկում 

հիմնականում ընդգրկվել են ՄՄԿ 2-90.01.02 «Երգեցողություն մասնագի-

տության» և 2-90.01.02.01-4 «Երգիչ-կատարող» որակավորման հետևյալ 

մոդուլները՝ 

1. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` առաջին մա-

կարդակ 

2. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` երկրորդ մա-

կարդակ 

3. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` երրորդ մա-

կարդակ  

4. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` չորրորդ մա-

կարդակ 
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5. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` հինգերորդ 

մակարդակ  

6. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` վեցերորդ մա-

կարդակ 

7. Մասնագիտություն և կատարողական պրակտիկա` յոթերորդ մա-

կարդակ  

8. Վոկալ համույթ, կատարողական պրակտիկա` առաջին մակարդակ 

9. Վոկալ համույթ, կատարողական պրակտիկա` երկրորդ մակարդակ 

10. Վոկալ համույթ, կատարողական պրակտիկա երրորդ մակարդակ  

Այստեղ մեծ տեղ է հատկացվում նաև ուսանողների ինքնուրույն աշ-

խատանքի առաջադրանքներին, ինքնաստուգման նպատակով կիրառվող 

վարժություններին: Նպատակներից մեկն էլ երիտասարդ դասավանդող-

ների մտահորիզոնը մեծացնելն է, տալ տեսական որոշ գիտելիքներ, 

որոնք կօգնեն նրանց առավել ճիշտ գնահատել ձայնի առանձնահատ-

կությունը: Աշխատանքը տալիս է ձայնի մասին ստույգ տվյալներ, ինչը 

նույնպես նպաստում է կատարողական մակարդակի որակյալ լինելուն: 

Ձեռնարկում առանձին խոսվում է ձայնի ճիշտ զարգացման և կատարողի 

երաժշտական դաստիարակման մասին: 

Տվյալ ձեռնարկը բաղկացած է ութ գլխից՝ 

1. Ձայնային ապարատ 

2. Շնչառություն 

3. Ձայնածավալ (դիապազոն) 

4. Խոսքի և երաժշտության արտահայտչականությունը 

5. Ձայնավարժություններ 

6. Վոկալիզներ 

7. Երաժշտական ստեղծագործություններ 

8. Վոկալ համույթ 

Յուրաքանչյուրում ներառվում են ենթաթեմաներ` տվյալ մակարդա-

կին համապատասխանող ուսանողից ինչ երաժշտական կարողություն-

ներ են պահանջվում, ինչ կարգի ստեղծագործություններ պետք է կա-

տարի, ինչպես տիրապետի ճիշտ շնչառությանը և այլն: 
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Համառոտագրություն 

 

Այս ձեռնարկը գրվել է Հայաստանի Հանրապետության արվեստի և 

երաժշտական քոլեջներում երգեցողության բաժնի դասավանդողների 

համար: Նպատակն է` ուսանողին ցույց տալ այն ճիշտ ուղին, որով նա 

պետք է հասնի կատարողական բարձր որակի: 

Քանի որ երաժշտական և արվեստի քոլեջների ուսանողը դիմում է 

հիմնական ընդհանուր և միջնակարգ կրթության հիմքով, չի պատկերաց-

նում, թե ինչ է պահանջվում իրենից: Տվյալ ձեռնարկի և դասախոսի շնոր-

հիվ նա փուլ առ փուլ կհասնի ցանկալի արդյունքի: 

Օգտագործման համար առավել դյուրին ձեռնարկ ստեղծելու նպա-

տակով կիրառվել է սխեմատիկ հետևյալ կառույցը. ձեռնարկում կա ութ 

գլուխ, ամեն գլխում առանձին թեմաներ, որոնցում առավել մանրամաս-

նորեն ներկայացված է նյութը: 

Ստորև ներկայացվում է ձեռնարկի համառոտ բովանդակությունը: 

Ինչպես վերը նշվեց, ձեռնարկն ունի ութ գլուխ: Առաջին գլուխը կոչ-

վում է ձայնային ապարատ, որն ունի մի քանի թեմաներ՝ բերանի բաց-

վածք, քիմքի բարձրություն, ճիշտ զգալ ծնոտը, հանգիստ տեղավորելով 

այնտեղ լեզուն, ձայնի բարձրություն (տոն), ձայնի ուժգնություն, ռեզոնա-

տորներ, կրծքային արձագանքարան, գլխային արձագանքարան, ձայնա-

յին ապարատի խնամք (հիվանդություններ), ֆունկցիոնալ հիվանդու-

թյուններ, բորբոքային հիվանդություններ, ալերգիկ հիվանդություններ, 

ուռուցքներ և երգչի մասնագիտական գործունեության հետ կապված հի-

վանդություններ: 

Սրանք ձայնային ապարատին վերաբերող այն բաղադրիչներն են, 

որոնց մասին պետք է տեղեկացված լինի դասախոսը, հետևաբար նաև 

ուսանողը: Յուրաքանչյուր թեմայում մանրամասնվում են, թե ինչպես աշ-

խատել, որ տվյալ բաղադրիչի միջոցով հասնել ցանկալի արդյունքի: Եր-

գեցիկ ձայնի կազմավորման հարցում կարևոր են նշված բաղադրիչներից 

յուրաքանչյուրը: Բոլորը կապված են միմյանց հետ: 

Երկրորդ գլուխը կոչվում է շնչառություն: Այն ունի երկու թեմա՝ շնչա-

ռության առանձնահատկությունները երգչական ձայնակազմավորման 
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ընթաքցքում, երգչական արտաշնչման կազմակերպում: Այս գլխի մեջ 

հիմնովին խոսվում է շնչառության, նրա տեսակների, երգեցողության ժա-

մանակ ճիշտ կիրառելու մասին:  

Երրորդ գլուխը կոչվում է ձայնածավալ (դիապազոն), որը նույնպես 

մի քանի թեմաներ ունի իր մեջ՝ տղամարդու ձայնի ձայնասահմաններ, 

միքստ և ձայնածածկում, կնոջ ձայնի ձայնասահմաններ, կնոջ ձայների 

տեսակներ, տղամարդկանց ձայների տեսակներ: 

Այստեղ մանրամասնորեն խոսվում է կանացի և տղամարդու ձայնե-

րի տեսակների մասին: Սա հեշտացնում է դասախոսի աշխատանքը, որ-

պեսզի նա ճիշտ կարողանա հասկանալ ուսանողի ձայնի տեսակը, քանի 

որ այստեղ նկարագրված են յուրաքանչյուր ձայնի տեսակները, առանձ-

նահատկությունները, հնչերանգային նրբությունները: 

Չորրորդ գլուխը կոչվում է խոսքի և երաժշտության արտահայտչա-

կանությունը: Սա բավական մեծ գլուխ է, որտեղ կան հետևյալ թեմաները՝ 

ռիթմ, արտասանական ապարատ, արտասանական ապարատի աշխա-

տանքը երգեցողության ժամանակ, արտասանական ապարատի և կո-

կորդի առանձնահատկությունները խոսքի և երգեցողության ժամանակ, 

խոսքի ճիշտ արտասանություն, ձայնատարություն, կանտիլենա, ձայնի 

ճկունություն, երաժշտական նրբերանգներ, ստեղծագործությունների 

կատարումը խոսքի և երաժշտության միջոցով, խոսքի արտահայտչա-

կանություն, օբերտոն, վիբրատո, բեմական կեցվածք:  

Այս գլխում տրվում են բոլոր հիմնական արտահայտչամիջոցները, 

որոնք մեծ նշանակություն ունեն ստեղծագործության կազմավորման հա-

մար: Ուսանողը պետք է տեղեկացված լինի այս բոլոր արտահայտչամի-

ջոցների մասին և կարողանա կիրառել դրանք` բոլորը միասին: Սակայն 

այս ամբողջը պետք է դառնա ուսանողինը, այլ ոչ թե կատարելու ժա-

մանակ մտածի, թե այս պահին ինչ անի: Իհարկե՛, դրա համար հարկա-

վոր է տարիների փորձ և հմտություն: 

Հինգերորդ գլուխը կոչվում է ձայնավարժություններ: Այս գլխի թեմա-

ներն են՝ կատարել մեկ նոտայի վրա ձայնի վերարտադրումը տարբեր 

հնչյուններով, երեքից մինչև հինգ նոտաներից բաղկացած ձայնավարժու-

թյուններ (լեգատո), բաղաձայն և ձայնավոր հնչյունների միակցութամբ 
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ձայնավարժություններ, շնչառություն, ինտերվալներ և եռահնչյուններ, 

ստակատո, գամաներ, արպեջոներ, ձայնի հենք, ձայնի գրոհ, քրոմատիկ 

գամաներ, լայն թռիչքային վարժություններ, կանտիլենա, ֆիլիրովկա, 

պորտամենտո, ձայնի ճկունություն, արտասանական վարժություններ, 

ձայնածավալ, կանացի ձայների համար ձայնավարժություններ, տղա-

մարդու ձայների համար վարժություններ, ֆորշլագ, տրել և մորդենտ, 

տրիոլ և գրուպետո, ֆրիորիտուրա և վիրտուոզայնություն: 

Այստեղ մանրամասն տրվում են բոլոր մոդուլներում հանձնարարվող 

ձայնավարժություններն իրենց նոտային ցուցադրումներով: 

Վեցերորդ գլուխը կոչվում է վոկալիզներ: Այստեղ խոսվում է վոկա-

լիզների մասին: Տրվում է նաև վոկալիզների ցուցակը, ինչով կարող է 

ուղղորդվել դասախոսը: 

Յոթերորդ գլուխը կոչվում է երաժշտական ստեղծագործություններ: 

Այս գլխում խոսվում է, թե որ մոդուլում ինչ երաժշտական ստեղծագոր-

ծություններ պետք է հանձնարարել ուսանողին: Նշված են հիմնական 

կոմպոզիտորները, ում ստեղծագործություններից կարող է օգտվել դա-

սախոսը: Կոմպոզիտորներից զատ` այստեղ տրվում են համառոտ տեղե-

կություններ հիմնական հանդիպող ժանրերի մասին: Սա, իհարկե, իր 

նպատակն ունի: Յուրաքանչյուր կատարող, երբ իմանում է տվյալ ժանրի 

առանձնահատկությունների մասին, նա այլ կերպ, առավել գրագետ է 

սկսում կատարել ստեղծագործությունը:  

Ութերորդ գլուխը կոչվում է վոկալ համույթ: Թեմաներն են՝ մեթոդա-

կան խորհուրդներ վոկալ համույթի հետ աշխատելու ընթացքի համար, 

վոկալ համույթում երգացանկի ճիշտ ընտրության սկզբունքներ, փորձերը 

կազմակերպելու ընթացք, միասին կատարելու կարողության զարգացում, 

ինտոնացիա, անսամբլում ճիշտ բալանս ստանալու աշխատանք, ռիթմիկ 

աշխատանքներ, արտասանական աշխատանքներ, վաղ շրջանի կոմ-

պոզիտորների ստեղծագործություններ, դասական կոմպոզիտորների 

ստեղծագործություններ, ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագոր-

ծություններ և վոկալ-համույթային վարժություններ: 
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Այս գլուխը վերաբերում է վոկալ համույթին: Այստեղ տրվում են հա-

մույթի հետ աշխատանքի ժամանակ հիմնական կարևոր դրույթները: 

Հիմնական շեշտը դրվում է միասնականության վրա, թե ինչպես պետք է 

ուսանողները կարողանան իրար զգալ համույթի ժամանակ: 

Ձեռնարկի վերջում կան ծրագրային մանրամասնություններ: Այստեղ 

տրվում է, թե որ ձայնը որ կուրսում ինչ հիմնական ստեղծագործություն-

ներ պետք է կատարի: Օգտվելով այս ցուցակից՝ դասախոսը հեշտու-

թյամբ կարող է կազմել ուսանողի երգացանկը: 

Ձեռնարկում կան նաև հղումների ցանկ, օգտագործված գրականու-

թյան ցանկ և բովանդակություն:  
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ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈՒԽ 
 

Ձայնային ապարատ 

 

Մարդու ձայնային ապարատը որոշ չափով նման է բարձրախոսին: 

Կցափողի խոռոչների համակարգը՝ ձայնալարերից մինչև բերանի բաց-

վածքը, անհրաժեշտ է դիտարկել որպես յուրատեսակ կորացված հաղոր-

դափող, որով ձայնային ալիքները տարածվում են ձայնի աղբյուրից՝ ձայ-

նաճեղքից, մինչև արտաքին միջավայր տանող ելքը՝ բերանը: Այդ հա-

ղորդափողի ընդհանուր տեսքը մի ձայնավորից մյուսին անցնելու ժամա-

նակ որոշ չափով փոխվում է՝ կապված լեզվի դիրքի ու բերանի բացվա-

ծության աստիճանի փոփոխման հետ: 

Փոքր բացվածք ունեցող բարձրախոսից դուրս մղվող ձայնն անփայլ է, 

քանի որ փոքր բացվածքը վատացնում է ձայնային էներգիայի փոխան-

ցումը դեպի արտաքին միջավայր: Լայն բացվածք ունեցող բարձրախոսից 

դուրս մղվող ձայնը զգալիորեն պայծառ ու լուսավոր է: 

Համաձայն ռենտգենաբանական հետազոտությունների՝ միևնույն 

ձայնավոր հնչյունի արտաբերման ժամանակ որոշ մարդկանց կցափողի 

ձևն առավել բարենպաստ կարող է լինել ձայնային էներգիայի արտած-

ման համար, մյուսներն՝ ավելի պակաս: 

Հաղորդափողի՝ կցափողի ընդհանուր հատկություններն իր միջով 

անցնող ձայնային ալիքների համար հիմնականում միշտ հաստատուն են 

լինում: Ռենտգենագրերը ցույց են տվել, որ տարբեր երգիչների հաղոր-

դափողի՝ կցափողի ընդհանուր տեսքը տարբեր է: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ցածր և միջին հաճախու-

թյունների համար բերանաըմպանային խողովակի (բարձրախոսի) պա-

տերը ձայնի անդրադարձիչներ չեն: Ձայնը հոսելով շրջանցում է բերանա-

ըմպանային խողովակի պատերի երկայնքով և, պայմանավորված այդ 

պատերի արտաքին մակերևույթի որակական հատկություններով՝ փոս 

ընկած տեղեր, ուռուցիկություն, կորություններ, քիչ թե շատ չափով կլան-

վում է: 
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Երգչական ձայնի հիմնական տոները բերանաըմպանային խողովա-

կի մեջ տարածվում են այս օրենքին համապատասխան:  

Այսպիսով, երգչական ձայնի ամբողջ էներգիան, որը տարածվում է 

հաճախությունների ամենաբազմազան տիրույթներում, այսինքն՝ բավա-

կան լայն տիրույթ զբաղեցնող էներգիան, միակերպ չի տարածվում: Դրա 

մի մասը տարածվում է մակերևույթների շրջահոսքի օրենքին համաձայն, 

իսկ մյուս մասը՝ այդ մակերևույթներից անդրադարձման օրենքին համա-

պատասխան: Այս տեսանկյունից պետք է գնահատել քիմքի կամարի 

նշանակությունը ձայնահնչման համար: Ճիշտ հարմարեցնելով բերանա-

ըմպանային ուղու մկանները՝ կարելի է մի փոքր պակասեցնել ձայնային 

էներգիայի անտեղի կլանումը, ավելացնել այդ էներգիայի դուրս մղման 

օգտակար գործողության գործակիցը, ինչը բնազդաբար անում են շատ 

երգիչներ: 

Ձայնային ապարատը մեկ ամբողջություն է: Նրա բոլոր հիմնական 

մասերը՝ շնչառական օրգանները, խռչակը (կոկորդը) և արտասանական 

ապարատը (բերանաըմպանային խողովակը կամ կցափողը), երգեցողու-

թյան ժամանակ ազդում են միմյանց վրա: Ուստի սխալ է առաջնային կամ 

երկրորդական դասել ձայնային ապարատի բաղադրիչները: Դրանք բոլո-

րը կարևոր դեր ունեն: 

 

Բերանի բացվածք 

 

Բերանի բացվածքից ճառագայթվող ձայնը, ինչպես ցանկացած ձայ-

նային ալիք, տարածվում է բոլոր ուղղություններով: Բարդ սպեկտր ունե-

ցող երգչական ձայնի դեպքում հիմնական բարձրության և ցածր հաճա-

խության երկար ալիքների համար բերանի չափերը թույլ չեն տալիս 

մտածել վառ արտահայտված ձայնային ուղորդվածության մասին: 

Բարձր հաճախության դեպքում՝ նկատվում է որոշակիորեն արտահայտ-

ված ուղորդվածություն, որի աստիճանը բարձրանում է օբերտոնների 

հաճախության ավելացմանը զուգընթաց: 

Երգեցողության ժամանակ բերանի ճիշտ բացվածքն առաջնային կե-

տերից է: լավ արդյունք ստանալու համար պետք է հիշել, որ բերանը 
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մնում է բերանաըմպանային ուղու մեջ և, հետևաբար, անմիջականորեն 

կապված է իմպեդանսի ձևավորման հետ: Իմպեդանսը երգելու ժամանակ 

կոկորդի վերևի և ներքևի հատվածի օդի օպտիմալ ճնշումն է ձայնա-

լարերի վրա¹:  

Բերանի բացելու չափը յուրաքանչյուր երգչի մոտ անհատական է: 

Չնայած բերանի մեծ բացվածքը նպաստում է ձայնային էներգիայի առա-

վել լավ դուրս գալուն: Այստեղ պետք է հաշվի առնել ձայնի առանձնա-

հատկությունը և տեմբրը: Բերանը պետք է բացել այնքան, որ լինի ճիշտ 

հնչողություն և ձայնավորների մաքուր արտաբերում: Շատ լայն բացած 

բերանը թեև տալիս է լավ հնչողություն, կարող է ազդել իմպեդանսի վրա, 

և ձայնը կկորցնի կարևոր որոշ հատկություններ: 

Միևելլա Ֆրենին այս առիթով ասել է. «Երգելիս ես փորձում եմ բացել 

բերանս հնարավորինս լայն, բայց ազատ և ոչ չափից ավել»²: 

Կարող ենք առանձնացնել որոշ օրինաչափություններ. սոպրանոնե-

րը կարող են բերանը բացել առավել լայն, իսկ բասերն ու բարիտոնները՝ 

ոչ այդքան մեծ: Իհարկե, այս ամենին պետք է գումարել երգչի երգեցողա-

կան ապարատի առանձնահատկությունները: 

Ուսանողին վաղ շրջանում կարող է օգնել նաև աշխատանքը հայելու 

առջև: 

Ստորև տրվում են շուրթերի դիրքերը տարբեր ձայնավորների ար-

տաբերման ժամանակ:  
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(Նկար 1). Շուրթերի դիրքերը երգեցողության ժամանակ ` տարբեր 

ձայնավորների արտաբերման ընթացքում 
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Քիմքի բարձրություն 
 

Երգեցողության ժամանակ կարևոր է քիմքի ճիշտ զգացողությունը: 

Այն կատարում է տատանման դեր, որը փակում է դեպի քթանցք տանող 

ուղին: 

Ինչպես ցույց են տալիս ռենտգենաբանական հետազոտությունները, 

որոնք կատարվել են երգեցողության ժամանակ, պրոֆեսիոնալ երգիչնե-

րի մոտ դեպի քթանցք տանող ուղին ակտիվորեն փակ է` բարձրացված 

փափուկ քիմքի շնորհիվ: Այս փակ վիճակը պահպանվում է բոլոր ձայնա-

վորների և ողջ դիապազոնի ժամանակ, ինչն էլ տալիս է մաքուր, ոչ 

քթային հնչողություն: Միայն որոշ բաղաձայնների ժամանակ, օրինակ մ և 

ն, երբ բերանը փակ է, և փափուկ քիմքն իջեցված է, ձայնն արտաբերվում 

է քթանցքի միջոցով: 

Որպեսզի ուսանողը կարողանա ճիշտ զգալ քիմքը, նա կարող է վար-

ժություններ կատարել հայելու դիմաց. զարգացնել մկանները, որը և 

բարձրացնում է քիմքը, ինչպես նաև հորանջելու վարժություն կատարել: 

Ընդունված է համարել, որ բարձր նոտաներ կատարելիս պետք է 

անպայման քիմքը բարձր լինի, հակառակ դեպքում նոտան մաքուր չի 

հնչի: 

Ստորև տրված են քիմքի բարձրության տարբերակները.  

 

 
Նկար 2 

Քիմքի կամարի կառուցվածքի անհատական տարբերակների ազդե-

ցությունը կցափողի ձևի վրա` հորանջելու եղանակն օգտագործելու ժա-

մանակ: 
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ա) Կարճ և հաստ փափուկ քիմքը հորանջելու ժամանակ հաճախ լավ 

կամուրջ է և սահուն անցում է ապահովում ըմպանի պատից դեպի կարծր 

քիմքը:  

բ) Ավելի մեծ քթըմպանը բարձր կարծր քիմքում նույնպես լավ անց-

ման ուրվագիծ է ցուցադրում:  

գ) Քիմքային երկար վարագույրի և կարծր քիմքի հետին հատվածի` 

բնությունից ոչ բավարար բարձրության դեպքում հորանջոցը հանգեցնում 

է քիմքի կամարի հետին հատվածում լրացուցիչ խոռոչի առաջացմանը, 

որը նպաստավոր չէ ձայնի համար:  

դ) Այս դեպքում կիսահորանջելու եղանակն օգտագործելու ժամանակ 

ըմպանի հետին պատից կարծր քիմքն անցման ուրվագրծը լավանում է: 

 

Ճիշտ զգալ ծնոտը, հանգիստ տեղավորել այնտեղ լեզուն 

 

Ձայնարտաբերման հարցում մեծ է նաև լեզվի և ծնոտի դերը: Այս 

հարցն ունի տարբեր մոտեցումներ: Կան դասախոսներ, ովքեր կարծում 

են, որ ճիշտ ձայնարտաբերման համար պետք է լեզվի այսպես կոչված 

դասական դիրք՝ զգալի ձև իր ծայրով, որը տեղավորված է ներքևի ատամ-

ների մոտ: Նրանք սա բացատրում են նրանով, որ այսպես ձայնի տա-

րածքն ավելի մեծ է, իսկ եթե բարձրանա, այդ տարածքը կփոքրանա, ինչն 

էլ կհանգեցնի սխալ ձայնարտաբերման: 

Որպեսզի ուսանողը կարողանա ճիշտ տեղավորել լեզուն, օգտա-

գործվում են որոշ մեթոդներ, օրինակ` գդալ են դնում լեզվի վրա, որը չի 

թողնում նրան բարձրանա: Հաճախ դասախոսները ստուգելու համար կի-

րառում են հայելի: 

Ինչպես ցույց են տալիս ռենտգենաբանական հետազոտությունները, 

լեզվի այս դիրքը չի, որ ստեղծում և ապահովում է ճիշտ ձայնարտաբե-

րում: Ինչպես հայտնի է, Ֆ. Ի. Շալյապինի լեզուն չէր գտնվում դասական 

դիրքում, սակայն դա չէր խանգարում նրան լինել համաշխարհային մա-

կարդակով բարձրակարգ և պրոֆեսիանալ երգիչ: 
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Իրականում լեզուն պետք է ազատ լինի, որ կարողանա անցնել այլ 

ձայնավորների: Այսինքն՝ արտասանական ապարատը պետք է ազատ 

լինի: Լեզուն պետք է լինի բնական, ազատ, փափուկ: 

Արտասանական ապարատը և կոկորդը կապված են միմյանց հետ իմ-

պեդանսի շնորհիվ՝ լեզվի և կոկորդի մեխանիկական փոխկապվածությամբ: 

Դասընթացի ժամանակ կարելի է լեզվի որոշ վարժություններ անել, 

որպեսզի կարողանալ գտնել տվյալ ուսանողի համար լեզվի ճիշտ դիրքը: 

Որոշ հետազոտությունների արդյունքով կարելի է ասել, որ դասական 

դիրքով լեզուն ա ձայնավորի վրա հանդիպում է կանացի թեթև ձայների և 

տենորների մոտ, իսկ բարձր ծայրով լեզուն՝ ցածր ձայների մոտ: 

Նույն սկզբունքով էլ պետք է ազատ լինի ծնոտը: Այն շատ ճկուն կեր-

պով պետք է ենթարկվի երգչին, հարկ եղած ժամանակ թուլացնելով, կամ 

ձգելով: 

Ստորև տրվում են լեզվի դիրքերը.  

 

 

Նկար 3. Լեզվի դիրքերը խոսքի տարբեր հնչյունների արտաբերման ժամանակ 

(ըստ Բրյուկկեի) 
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Ձայնի բարձրություն (տոն) 

 

Ձայնի բարձրությունը (տոն) տատանողական շարժումների հաճա-

խության սուբյեկտիվ ընկալումն է: Որքան հաճախակի են օդի պարբերա-

կան տատանումները, այնքան բարձր է տոնը: Ձայնի բարձրությունը, այ-

սինքն՝ օդի խտացող ու նոսրացող ալիքների հաճախությունը, առաջա-

նում է կոկորդում՝ ձայնաճեղքում, և կախված է այն բանից, թե ձայնալա-

րերն իրենց աշխատանքի ընթացքում քանի անգամ են միակցվում ու ան-

ջատվում և, համապատասխատաբար, ենթաձայնալարային շրջանում 

կուտակված օդի քանի չափաբաժին են բաց թողնում: Օրգանիզմում ձայ-

նի բարձրությունը փոխելու ընդունակ այլ մեխանիզմներ գոյություն չու-

նեն: Ինչպիսին էլ լինի ձայնային տատանողական շարժումների հաճա-

խությունը, օդի մեջ այդ շարժումների տարածման արագությունը նույնն է 

մնում: Եթե տարբեր բարձրություն ունեցող ձայների տարածման արա-

գությունը նույնը չլիներ, նվագախմբի ակորդներից ոչ մեկը դահլիճում չէր 

ընկալվի որպես բազմաթիվ ձայների միաժամանակյա զուգորդում: Օդի 

երկու հարևան առավելագույն խտացումների միջև հեռավորությունը կոչ-

վում է ալիքի երկարություն: 

Երկար ալիքներն ու փոքր հաճախության տատանումներն առաջաց-

նում են ցածր ձայներ, իսկ կարճ ալիքներն ու մեծ հաճախության տատա-

նումները՝ բարձր ձայներ: 

 

Ձայնի ուժգնություն 

 

Ձայնի ուժգնությունը տատանողական շարժումների թափի, դրանց 

ամպլիտուդի սուբյեկտիվ ընկալումն է մարդու կողմից:  

Եթե դաշնամուրի լարին սկզբում թեթևակի, ապա ուժեղ հարվածենք 

մուրճիկով, կփոխվի ոչ թե հնչյունի բարձրությունը (տոն), այլ միայն լարի 

թրթռման ուժգնությունը, այսինքն՝ հարվածների այն ուժը, որով լարը 

ճնշում է գործադրում իրեն շրջապատող օդի մասնիկներին: Այդ դեպքում 

օդի մասնիկների տատանումների թափն ավելի զգալի կլինի, իսկ հնչյու-

նը մեր սուբյեկտիվ ընկալմամբ՝ ավելի ուժգին:  
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Ձայնի ուժգնությունը, ինչպես նաև բարձրությունը (տոն), առաջա-

նում է կոկորդում՝ ձայնաճեղքում, և ենթաձայնալարային ճնշման ավե-

լացմանը զուգընթաց աճում է:  

Որքան մեծ է ձայնաճեղքով անցնող օդի չափաբաժինների հոսքը, 

այնքան շատ էներգիա են դրանք կրում, մեծ է նաև խտացման և դրան հա-

ջորդող նոսրացման աստիճանը, այսինքն՝ մեծ են օդի մասնիկների տա-

տանումների ամպլիտուդը և այդ մասնիկների ճնշումն ականջի թմբկա-

թաղանթի վրա:  

Ձայնային ապարատի օգտակար գործողության գործակիցը շատ փոքր 

է, քանի որ կոկորդում առաջացած ձայնայի էներգիայի միայն մի մասն է 

դուրս գալիս արտաքին միջավայր, իսկ մնացած՝ հիմնական մասը կլանում 

են օրգանիզմի ներքին հյուսվածքները: Մեծ նշանակություն են ստանում այն 

բոլոր մեթոդները, որոնք ի վիճակի են բարձրացնելու օգտակար գործողու-

թյան գործակիցը: Սա է, այսպես կոչված, ձայնի ճիշտ մշակումը, որի շնոր-

հիվ մասնագիտացված երգիչները մկանային էներգիայի նվազագույն ծախ-

սումներով հնչական (ակուստիկ) առավելագույն արդյունք են ստանում: Իսկ 

անփորձ երգիչները մեծ ջանք գործադրելով, ավելի քիչ հնչական արդյունքի 

են հասնում: Ձայնի ուժգնության չափման միավորը դեցիբելն է: Մարդու 

լսողությունն ի վիճակի է ընկալելու աղմկային և տոնային ձայների 

ուժգնության բավականաչափ լայն աստիճանավորումներ: Լսողության 

միջոցով ընկալվող ամենաբարձր ձայները նույնիսկ ընկալելի ամենացածր 

ձայնից ուժգին են միլիոն անգամ: 

 

Ռեզոնատորներ  

 

Երգարվեստի բնագավառում լայնորեն կիրառվում են կրծքային և 

գլխային արձագանքարաններ տերմինները: Ձայնը լավ մշակված է հա-

մարվում, երբ իր ամբողջ ձայնածավալով երանգավորվում է կրծքային և 

գլխային հնչողությամբ: Երգեցողության ժամանակ բավական պարզորոշ 

թրթռումներ են առաջանում ինչպես գլխի դիմային մասում, այնպես էլ 

կրծքավանդակի հատվածում:  
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Գլխային արձագանքարաններում բարեհաջող ռեզոնանսի առաջաց-

ման դեպքում ձայնը պայծառ է, զրնգուն, մետաղական: Իսկ կրծքային 

արձագանքարաններում ռեզոնանսի առաջացման ժամանակ այն հագե-

ցած է՝ հյութեղ: 

Առավելագույն թրթռման հատվածը սովորաբար հաստատուն չէ, 

տվյալ ձայնի ամբողջ ձայնածավալի սկզբից մինչև վերջ: Շատ հաճախ, 

ձայնածավալի միջին նոտաների դեպքում, այն զգացվում է առջևի մա-

սում՝ ռունգերի և այտոսկրերի շրջանում:  

Ձայնի տոների բարձրացմանը զուգընթաց՝ այդ զգացումը տեղա-

շարժվում է դեպի վերև և ձայնածավալի բարձր նոտաների դեպքում ար-

դեն հայտնվում է գագաթոսկրի շրջանում: 

 

Կրծքային արձագանքարան 

 

Կրծքային արձագանքումն առաջանում է կրծքավանդակի շրջանում 

և ուղեկցում է ձայնակազմավորման ողջ ընթացքին, ընդ որում, տղամար-

դու ձայնի մեջ այն առկա է ձայնածավալի ստորին մեկուկես օկտավա-

յում, իսկ կնոջ ձայնի մեջ՝ ձայնածավալի ստորին և կենտրոնական հատ-

վածներում: Ձայնագիտական ըմբռնման տեսանկյունից` այստեղ արձա-

գանքարանների դեր են կատարում շնչափողն ու գլխավոր բրոնխները՝ 

կրծքավանդակում տեղավորված միակ օդային խոռոչ-խողովակները: 

Շնչափողը, որի երկարությունը մոտ 15սմ է, արձագանքում է 500 հերց 

հաճախության դեպքում: Հենց այս հաճախությունն է ձայնին հաղորդում 

հյութեղություն, կլորություն, կրծքային հնչողություն:  

Կրծքային արձագանքումն ուժեղանում է, երբ ձայնալարերն աշխա-

տում են կրծքային ձայնասահմանին բնորոշ միակցումով: Ֆալցետի դեպ-

քում կրծքային արձագանքարանները չեն արձագանքում: Սա պայմանա-

վորված է նրանով, որ իր չափերով շնչափողն արձագանքում է համեմա-

տաբար ցածր հաճախությունների դեպքում, և կրծքային արձագանքա-

րաններում ռեզոնանս առաջանում է միայն այն ժամանակ, երբ ձայնա-

ճեղքում առաջացած ձայնի մեջ առկա են բավականաչափ արտահայտ-

ված ցածր հաճախություններ: 
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Նկար 4 

Անհրաժեշտ է նշել, որ կրծքային արձագանքումը տիպիկ ռեզոնանսի 

երևույթ չէ: Իրականում այն թրթռումները, որ երգեցողության ժամանակ եր-

գիչը զգում է կրծքավանդակում, ձայնային այն տատանումներն են, որոնք 

ձայնալարերի աշխատանքի հետևանքով տարածվում են շնչափողով ու 

թոքի հյուսվածքների շերտերով: Կրծքային, ինչպես նաև գլխային արձա-

գանքարանների այս թրթռումները ոչինչ չեն տալիս ձայնի ուժգնությանը, 

սակայն դրանց շնորհիվ երգիչը կարող է կողմնորոշվել իր ձայնալարերի 

կատարած աշխատանքի մեջ: Այս առումով, կրծքային արձագանքա-

րաններում առաջացած ռեզոնանսի միջոցով երգիչը կողմնորոշվում է ձայ-

նահնչման որակի հարցում: Հեշտացնում է ձայնալարերի աշխատանքը: 

 

Գլխային արձագանքարան 

 

Գլխային արձագանքարաններ ասելով հասկանում ենք միայն այն 

խոռոչները, որոնք տեղադրված են քիմքի կամարից վեր՝ գլխի դիմային 

հատվածում:  

 

Ձայնային ապարատի արձագանքային 

խոռոչների սխեման: Ստվերագծով առանձ-

նացված են կրծքային և գլխային արձագան-

քարաններ հանդիսացող այն խոռոչները, 

որոնց չափերն անփոփոխ են: Այն խոռոչնե-

րը, որոնք ունակ են փոփոխելու իրենց չա-

փերը, ստվերագծված չեն:  

Դրանք են. 

 1. խռչակի վերձայնալարային խոռոչը,  

2. ըմպանի խոռոչը, 

3. բերանի խոռոչը,  

4. քթըմպանային խոռոչը: 
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Վերին արձագանքարաններ հասկացության մեջ մտնող բոլոր խոռոչ-

ներն առնված են ոսկրային կամ աճառային պատերի մեջ, այսինքն՝ ի վի-

ճակի չեն փոխելու իրենց ծավալը, հետևաբար՝ նաև արձագանքարանա-

յին հատկությունները: Միայն քթըմպանը փափուկ քիմքի ճկունության 

հաշվին կարող է փոխել սեփական ծավալը և տարբեր չափով հարաբեր-

վել ըմպանի խոռոչի հետ: 

Քիթը և նրան հարակից խոռոչներն օդով լցված բավական փոքրածա-

վալ տարածքներ են: Քթին հարակից ամենամեծ՝ վերին ծնոտային կամ 

հայմորյան խոռոչը 3սմ տրամագիծ ունի: Հետևաբար, այս խոռոչները կա-

րող են արձագանքել ձայնի բարձր օբերտոններին: 3սմ տրամագիծ ունե-

ցող խողովակը, որի մի ծայրը բաց է, կարող է 3000 հերց հաճախություն 

արձագանքել: Դիմային մասում ռեզոնանսի երևույթներ կառաջանան և 

խիստ արտահայտված կլինեն այն դեպքում, երբ կցափողով՝ բերանաըմ-

պանային խողովակով անցնող երգչական ձայնի հնչերանգն իր կազմում 

բարձր հաճախության բազմաթիվ օբերտոններ բովանդակի: Հենց այս 

օբերտոններն են արձագանքում քթի հարակից խոռոչները: Երգչային ձայ-

նը, անցնելով բերանաըմպանային խողովակով, կորցնում է ուժգնությու-

նը, քանի որ նրա էներգիայի մեծ մասը փոխանցվում է խոռոչների պա-

տերին, որտեղ էլ աստիճանաբար մարում է: Եթե ձայնը ճիշտ է կազմա-

վորված, և փափուկ քիմքի դրվածքը բարձր է, ձայնն օդատար ուղիներով 

քթի խոռոչ ու դրան հարակից խոռոչներ չի անցնի և քթային հնչողություն 

չի ստանա: 

Գլխային արձագանքարանների ժամանակ ձայնը պայծառ, մետաղա-

կան, թռիչքային բնույթ ունի: Ունկնդրի վրա թողնում է հզոր հնչողության 

տպավորություն, երգչի համար ձայնակազմավորումը հեշտանում է, իսկ 

ձայնն ազատ հնչողության հաշվին ավելի ուժգին է դառնում: 

Վերին արձագանքարանի խոռոչներում զարգացող ռեզոնանսի 

երևույթները չեն կարող ունկնդրի լսողությանը հասնել, քանի որ արձա-

գանքարանային խոռոչներն արտաքին օդային տարածության հետ չեն 

հաղորդակցվում:  

Երգչի ձայնի ճառագայթման միակ աղբյուրը բերանն է, և միայն այդ 

էներգիան է հասնում ունկնդրի ականջին: Հարց է առաջանում. ինչու՞, երբ 
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երգիչն օգտագործում է գլխային արձագանքարանները, նրա համար 

հեշտ է երգելը, ձայնն ավելի ազատ է և ավելի ուժգին է հնչում ունկնդրի 

համար: Բանն այն է, որ այն երևույթները, որոնք առաջանում են գլխային 

արձագանքարանների խոռոչներում և, տարուբերելով շրջակայքի հյուս-

վածքները, գրգռում են նյարդային վերջույթների ծավալուն ոլորտներն ու 

ռեֆլեքսային ձևով ազդում խռչակային սեղմանի աշխատանքի վրա: 

Գլխային արձագանքարաններում տեղի ունեցող թրթիռային երևույթ-

ները ձայնային գործառույթի ուժեղագույն խթանիչներ են: Ձայնը գլխային 

արձագանքարաններ մտնելու դեպքում արձագանքարանները հանդես 

չեն գալիս որպես ձայնի փայլուն, մետաղական հնչերանգի սկզբնաղբյուր: 

Չէ՞ որ արձագանքարանը հնչում է հենց այն ժամանակ, երբ ձայնի մեջ 

արդեն առկա են այդ հատկությունները, իսկ ռեզոնանսը պարզապես 

դրանց համընթաց երևույթ է: Միակ բանը, որ կարող է անել երգիչը, հե-

տևյալն է. գտնել խռչակի աշխատանքի կազմակերպման այն ձևը, որի 

ժամանակ ձայնի սկզբնական հնչերանգում առկա լինեն այն օբերտոննե-

րը, որոնք կարձագանքեն արձագանքարաններում՝ ռեզոնանս առաջաց-

նելու միջոցով: Գլխային արձագանքարանները արձագանքում են այն ժա-

մանակ, երբ ձայնաճեղքից դուրս մղվող սկզբնական ձայնի մեջ առկա են 

մի շարք բարձր օբերտոններ: Ուրեմն ձայնի այդ հատկանիշները պայմա-

նավորված չեն արձագանքարանային երևույթներով, այլ ձևավորվում են 

խռչակի սկզբնական հնչերանգի միջոցով: Իսկ վերին՝ գլխային արձա-

գանքարաններն ընդամենը արձագանքում են ձայնի այդ որակին: 

Գլխային և կրծքային արձագանքարանների միաժամանակյա արձա-

գանքման դեպքում ձայնալարերի աշխատանքը համապատասխանում է 

խառը տեսակին, ինչը հնարավորություն է ընձեռում ամբողջ ձայնածա-

վալը երգել հավասար հնչողությամբ, առանց ձայնասահմանային բեկում-

ներ զգալու:  

Կրծքային և գլխային արձագանքարանների արձագանքումը ճիշտ 

կազմակերպված երգչական ձայնի հետևանքն է, ոչ թե պատճառը: 
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Ձայնային ապարատի խնամք (հիվանդություններ) 

 

Յուրաքանչյուր դասախոս, ով դասավանդում է երգեցողություն, 

պարտավոր է իմանալ ձայնային ապարատի հիվանդությունների մասին: 

Չիմացության դեպքում հնարավոր է ուսանողի ձայնի որակի վտանգում, 

նույնիսկ կորուստ: Դասախոսը, իմանալով այս ամենը, պետք է հաշվի 

առնի ուսանողի տվյալ պահին ձայնային ապարատի վիճակը, և, ըստ 

դրա կառուցի իր դասը: Նա պետք է նաև որոշ նրբություններ բացատրի 

ուսանողին, որպեսզի ուսանողն էլ դասարանից դուրս չերգի և, հետևա-

բար, չվնասի իր ձայնալարերը: Ստորև ներկայացվում են հիմնական 

հանդիպող հիվանդությունները, որոնց ժամանակ պետք է զերծ մնալ եր-

գեցողությունից: 

Ձայնային ապարատի հիվանդությունները կարելի է բաժանել հետև-

յալ խմբերի՝ ֆունկցիոնալ, բորբոքային, ալերգիկ հիվանդություններ, 

ուռուցքներ, երգչի մասնագիտական գործունեության հետ կապված հի-

վանդություններ: 

Ֆունկցիոնալ հիվանդությունները կապված են նյարդային համա-

կարգի գործունեության խանգարումների հետ: Ձայնային ապարատի հի-

վանդությունների այս խմբին են պատկանում ձայնաթուլությունը (ֆո-

նաստենիա), հիպոկինեզը (թերշարժունություն՝ կամայական շարժումնե-

րի ուժի նվազում), ձայնամկանների հիստերիկ կաթվածը, ձայնաճեղքի 

ջղակծկումը, ձայնալարերի չմիակցվելը և այլն: 

Հիվանդույթունների այս խմբին կարելի է պայմանականորեն դասել 

ապաճային (ատրոֆիկ) և գերաճային (հիպերտրոֆիկ) հարբուխը, քանի 

որ ֆունկցիոնալ փոփոխություններին զուգահեռ նկատվում են նաև կազ-

մաբանական (մորֆոլոգիա) փոփոխություններ: 

Բորբոքային հիվանդություններն առաջանում են վարակիչ ազդակների՝ 

վարակահարուցիչ մանրէների ու բակտերիաների պատճառով, ինչպես նաև 

արտաքին միջավայրի վնասակար գործոնների, այդ թվում՝ ծխելու, ալկոհոլ 

օգտագործելու հետևանքով: Ձայնային ապարատի այս հիվանդություննե-

րին են վերաբերում նշիկաբորբը (տոնզիլիտ, անգինա), ըմպանաբորբը (ֆա-

րինգիտ), կոկորդաբորբը (լարինգիտ), շնչափողաբորբը (տրախեիտ), քթըմ-
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պանաբորբը (նազոլոգիական ֆարինգիտ), վերին ծնոտային խոռոչի լորձա-

թաղանթների բորբոքումը (հայմորիտ), ճակատային խոռոչի բորբոքումը 

(ֆրոնտիտ), մաղոսկրի բորբոքումը (էթմոիդիտ) և այլն: 

Ալերգիկ հիվանդությունների շարքին դասվում են բրոնխիալ հեղձու-

կը (բրոնխիալ ասթմա), ալերգիկ քթասինուիտները (ռինոսինուիտներ), 

օրինակ՝ խոտատենդը և այլն: 

Ուռուցքները լինում են բարորակ և չարորակ: 

Երգչի մասնագիտական գործունեության հետ կապված հիվանդու-

թյունների շարքին են դասվում սուր և քրոնիկ մասնագիտական կոկոր-

դաբորբորբը (լարինգիտ), ձայնալարերի հանգույցները, ձայնալարերի 

արյունազեղումը և այլն: 

Ըստ իրենց ընթացքի՝ այս հիվանդությունները լինում են սուր և քրո-

նիկ, իսկ ըստ ծանրության աստիճանի՝ թեթև, միջին ծանրության և ծանր:  

 

Ֆունկցիոնալ հիվանդություններ 

 

Ֆունկցիոնալ բոլոր հիվանդությունների հիմնական պատճառը երգ-

չական հիգիենայի, առաջին հերթին՝ նյարդահոգեբանական հիգիենայի 

կանոնների խախտումն է: 

Այս հիվանդությունների առաջացմանը նպաստում են նաև վերին 

շնչառական ուղիների սուր և քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունները: 

Ֆունկցիոնալ բոլոր նման հիվանդությունները հաջողությամբ բուժ-

վում են: Ընդ որում, որքան վաղ շրջանում է սկսվում բուժումը, այնքան 

արագ է տեղի ունենում առողջացումը:  

Անկայուն կամ թուլացած նյարդահոգեբանական վիճակում գտնվող 

շատ երգիչներ հակված են հայտնվել հիվանդագին, այսպես կոչված, կեն-

սանվազ (ասթենիկ) իրադրություններում: Նման վիճակի ախտանիշնե-

րից են անվստահությունը սեփական անձի նկատմամբ և ընկճված տրա-

մադրությունը: Ձայնային ապարատի ֆունկցիոնալ հիվանդությունների 

զարգացման պատճառ կարող են լինել անքուն գիշերները, անվերջանալի 

հուզումները, երգչի ընդհանուր նյարդային վիճակը և այլն: 
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Ձայնաթուլություն (ֆոնաստենիա): Այս հիվանդության գլխավոր ախ-

տանիշներն են ձայնալարերի արագ հոգնածությունը նույնիսկ ամենա-

աննշան երգչական աշխատանքի ընթացքում, և երգեցողության ժամա-

նակ կոկորդում առաջացող անհասկանալի զգացումները: Ընդ որում, 

նման դեպքերում դժվարություններ են առաջանում, հաճախ նույնիսկ 

անհնար է դառնում պիանոն, տուժում են ֆորտեն և ձայնածավալի վերին 

նոտաները: Հիվանդության ծանր դեպքերի ժամանակ բացակայում է ձայ-

նի հնչողությունը նույնիսկ խոսելու փորձեր կատարելիս: Ընդ որում, այդ 

ժամանակ կոկորդում և վերին շնչառական մյուս ուղիներում ոչ մի առար-

կայական փոփոխություն չի նկատվում: 

Ձայնամկանների թերշարժունությունը (հիպոկինեզ՝ կամայական 

շարժումների ուժի նվազում) այն հիվանդությունն է, որի դեպքում ձայնա-

մկանները զրկված են բավարար ակտիվությունից: Այս հիվանդության 

ժամանակ կատարվում է ձայնի ծփանք (դետոնացիա), երգիչը չի կարո-

ղանում ձայնը ձգել, արագ հոգնում է, հաճախ առաջ է գալիս կատարյալ 

աֆոնիա, այսինքն՝ ձայնի լրիվ բացակայություն:  

Ձայնամկանների հիստերիկ կաթվածն արտահայտվում է խոսքի և 

երգեցողության ընթացքում ձայնի հնչողության նվազմամբ կամ լիակա-

տար կորստով: Այն հայտնվում է հանկարծակի, և ծանր դեպքերի ժամա-

նակ հիվանդը նույնիսկ շշուկով խոսելու հնարավորություն չի ունենում: 

Կոկորդը զննելիս երևում է խորաբաց ձայնաճեղքը: Այդ ժամանակ 

ձայնալարերի շարժումները բավականին աննշան են: Սովորաբար կաթ-

վածը լինում է երկկողմանի: 

Ձայնաճեղքի ջղակծկումն ուղեկցվում է ձայնի հնչողության փոփո-

խությամբ և արտահայտվում է կոկորդի մկանների ջղակծկումներով: Այս 

հիվանդության ժամանակ կտրուկ խաթարվում է խոսքը, անհնար է դառ-

նում երգեցողությունը: Առաջացման բնույթով հիվանդության այս տեսա-

կը նման է կոկորդի ներքին մկանների այն վիճակին, որը հատուկ է վեր-

ջիններիս՝ ձայնալարերի չմիակցման ժամանակ:  

Ձայնալարերի չմիակցման ընթաքում երգիչը բողոքում է, որ երգեցո-

ղության ժամանակ կոկորդն արագ հոգնում է: Տեղի է ունենում ձայնի 

ծփանք: Տվյալ պարագայում կոկորդի զննումը ցույց է տալիս, որ ձայնա-
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հնչման (ֆոնացիա) ժամանակ ձայնալարերն ամբողջությամբ չեն միակց-

վում, դրանց միջև ճեղք է մնում, այսինքն՝ առկա է ձայնալարերի մասնա-

կի կաթված: Ձայնալարերի չմիակցման հիմքում նյարդային համակարգի 

աշխատանքի խաթարումն է, ինչին կարող են նպաստել բազմաթիվ և 

բազմազան հանգամանքներ, օրինակ՝ հուզմունքը, աղեստամոքսային 

խանգարումները, ոչ սովորական սնունդը, մրսածությունը և այլն: 

Ապաճային (ատրոֆիկ) հարբուխը չորության տհաճ զգացում և կեղևա-

նյութի կուտակում է առաջացնում քթի մեջ և քթըմպանում, երբեմն նաև 

բթացնում է հոտառությունը: Հարբուխի այս տեսակը կապված է հյուսվածք-

ների սնուցման խանգարումների հետ, որոնք առաջանում են վեգետատիվ 

նյարդային համակարգի ոչ ճիշտ գործունեության հետևանքով և սովորա-

բար տարածվում են ըմպանի լորձաթաղանթի, երբեմն նաև կոկորդի վրա: 

Քթի հյուսվածքների սնուցման խանգարումների պատճառով առաջ է գալիս 

նաև գերաճային (հիպերտրոֆիկ) հարբուխ, որի ընթացքում այտուցվում է 

քթախեցին, և փակվում են քթի օդատար ուղիները: 

 

Բորբոքային հիվանդություններ 

 

Նշիկաբորբը (տոնզիլիտ, անգինա) ընդհանուր բորբոքային հիվան-

դություն է, որին հատուկ է հիվանդության առավելապես տեղային դրսևո-

րումների զարգացումը բկանցքում (քիմքային նշագեղձերի սուր բորբո-

քումներ և այլն): Նշիկաբորբի ժամանակ սովորաբար նկատվում են ընդ-

հանուր տկարության, վատ ինքնազգացողության երևույթներ, գլխացա-

վեր, ջարդվածություն, բարձր ջերմություն և այլն: Հիվանդության բար-

դացման ընթացքում հնարավոր են միջին ականջի բորբոքումներ, հոդա-

ցավ (ռևմատիզմ), սրտի ներքին պատյանի բորբոքում (էնդոկարդիտ) և 

այլն: Նշիկաբորբով հիվանդ երգիչը ելույթ չպետք է ունենա, քանի դեռ 

լրիվ չի ապաքինվել: Կրկնվող նշիկաբորբի դեպքում հաճախ զարգանում 

է քրոնիկ նշիկաբորբը: Քրոնիկ նշիկաբորբի որոշ սուր դեպքերում բժիշկ-

ները հարկադրված են լինում դիմելու արմատական միջոցների՝ վիրա-

հատության, և հեռացնելու քիմքային նշագեղձերը: Սակայն անհրաժեշտ 

է նշել, որ նման վիրահատությունը ցանկալի չէ երգչի համար, որովհետև 
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նման միջամտությունից հետո երբեմն հնարավոր է, որ բկանցքի մկանա-

յին տարրերի՝ քիմքըմպանային և քիմքլեզվային մկանների վնասվածքա-

յին (տրավմատիկ) ձևափոխությունների ու ջարդվածքների հետևանքով 

փոխվի նաև ձայնը: Բայց այլընտրանքային տարբերակի բացակայության 

դեպքում երգիչը ստիպված է վճռական լինել և վիրահատության դիմել, 

քանի որ միայն վիրահատական միջամտությունն է ի վիճակի ազատելու 

նրան այդ հիվանդություններից, որոնք երբեմն հարցականի տակ են 

դնում նաև կյանքը: 

Հարկ է նշել, որ նշագեղձերը կարևոր նշանակություն ունեն մարդու 

օրգանիզմի համար: Դրանք յուրահատուկ դարպասների դեր են կատա-

րում. կլանելով վարակիչ (ինֆեկցիոն) մանրէները՝ իրենք բորբոքվում և 

այտուցվում են: Փաստորեն, դրանք կասեցնում են մանրէների զարգացու-

մը և թույլ չեն տալիս, որ վերջիններս ներթափանցեն երգչական ապարա-

տի խորքերը: Նշագեղձերը հեռացնելու հետևանքով մանրէների համար 

անարգել մուտք է բացվում դեպի օրգանիզմի շնչառական ուղիները: Եր-

գիչներն ավելի հաճախ հիվանդանում են այնպիսի հիվանդություններով, 

ինչպիսիք են` ըմպանաբորբը (ֆարինգիտ), կոկորդաբորբը (լարինգիտ), 

շնչափողաբորբը (տրախեիտ) և այլն: 

Դասախոսը պետք է ուսանողին զգուշացնի, որ նշագեղձերի հեռաց-

ման հետևանքով փափուկ քիմքը ներքև է կախվում: Այն կարող է իր նա-

խորդ դիրքը այդպես էլ չընդունել վիրահատությունից հետո: Այս հանգա-

մանքը (փափուկ քիմքի ցածր դրվածքը) անպայման կարտահայտվի երգ-

չի ձայնի հնչերանգի վրա: Այս պատճառով երգիչն անմիջապես վիրահա-

տության մյուս օրը պետք է բարձրաձայն երգի, որպեսզի քիմքի մկաններն 

առաջին իսկ օրից մարզվեն, ձգվեն և ընդունեն իրենց բնական դիրքը: 

Ըմպանաբորբը (ֆարինգիտ) կոկորդի լորձաթաղանթի բորբոքային 

պրոցես է, որի ժամանակ առաջանում են մի շարք տհաճ զգացումներ՝ կո-

կորդի քերոցներ, այրոցներ, չոր հազ: Այս նախանշաններն ավելի են 

սաստկանում հատկապես երգեցողությունից հետո:  

Հաճախակի կրկնվող սուր ըմպանաբորբը կարող է վերածվել քրոնիկ 

ըմպանաբորբի: Դրան նպաստում են ըմպանի լորձաթաղանթի հաճախա-

կի և պարբերաբար կրկնվող տարբեր տեսակի գրգռումները՝ ծխելը, ոգե-
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լից խմիչքների չարաշահումը, չափից ավելի տաք կամ սառն ըմպելիքնե-

րի և կծու, թթու սննդամթերքի օգտագործումը, օդի ջերմաստիճանի տա-

տանումները, ուժեղ քամին և փոշին: Ըմպանաբորբը մարդու կյանքի հա-

մար վտանգավոր հիվանդություն չէ, սակայն եթե այն երկար է տևում, 

կարող է տարածվել նաև կոկորդի լորձաթաղանթի վրա, առաջ բերել կո-

կորդաբորբ (լարինգիտ) և երգչին երկար ժամանակով զրկել ելույթ ունե-

նալու հնարավորությունից:  

Կոկորդաբորբի (լարինգիտ)՝ այսինքն կոկորդի լորձաթացանթի բոր-

բոքման ժամանակ հիվանդը տհաճ զգացումներ է ունենում, քերծվում և 

ցավում է կոկորդը, խռպոտում է ձայնը: Կոկորդաբորբով հիվանդ երգիչը 

ստիպված է ժամանակավորապես հրաժարվել երգեցողությունից: 

Հաճախակի կրկնվող սուր կոկորդաբորբը կարող է վերածվել քրոնիկ 

կոկորդաբորբի, որի բուժումն ավելի դժվար է ընթանում: Քրոնիկ կոկոր-

դաբորբի զարգացմանը նպաստում են նաև կրկնվող ըմպանաբորբերը, 

ոգելից խմիչքների, ինչպես նաև չափից ավելի սառն ըմպելիքների չարա-

շահումը, ծխելը: 

Չպետք է մոռանալ, որ կոկորդի խոռոչում խաչաձևվում են շնչափողն 

ու կերակրափողը: Սկիզբ առնելով կոկորդի ստորին մասից՝ կերակրա-

փողն անցնում է ըմպանի, ապա՝ շնչափողի հետևով՝ անմիջապես հպվե-

լով վերջինիս: Բնական է, որ կոկորդի և կերակրափողի այդպիսի սերտ 

հարևանության պայմաններում սառն ըմպելիքներ ընդունելը, ինչպես 

նաև արևածաղկի սերմեր, ընկույզ կամ կաղին ուտելը բացասաբար են 

անդրադառնում կոկորդի վրա: Ինչպես ըմպանաբորբի, այնպես էլ կոկոր-

դաբորբի ժամանակ կոկորդը պետք է տաք պահել: 

Շնչափողաբորբը (տրախեիտ) շնչափողի լորձաթաղանթի բորբոքա-

յին հիվանդություն է: Շնչափողի և բրոնխների լորձաթաղանթի միաժա-

մանակյա բորբոքման (տրախեաբրոնխիտ) ժամանակ բորբոքվում է նաև 

գլխավոր բրոնխների սկզբնամասի լորձաթաղանթը: Շնչափողաբորբի 

(տրախեիտ), ինչպես նաև շնչափողի և բրոնխների լորձաթաղանթի միա-

ժամանակյա բորբոքման (տրախեաբրոնխիտ) ժամանակ ձայնը կոշտա-

նում է, կորցնում որոշ օբերտոններ, ինչպես նաև նախկին թեթևությունը: 

Վերևի նոտաները սովորաբար հնչում են լարված և հակված են ձայնի 
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ծփանքի (դետոնացիա): Շնչափողաբորբն ուղեկցվում է ուժեղ հազով, 

խորխարտադրությամբ, քերոցի զգացումով կրծոսկրի հետևի մասում: 

Շնչափողաբորբի ժամանակ կոկորդն ու կրծքի շրջանը պետք է տաք պա-

հել և ստանալ անհնրաժեշտ բժշկական օգնություն: 

Քթըմպանաբորբը (նազոֆարինգիտ) քթըմպանի լորձաթաղանթի 

բորբոքային հիվանդություններից է, որն առաջանում է տարբեր ախտա-

հարուցիչ մանրէների միջոցով: Այս հիվանդության ժամանակ հիվանդը 

քթըմպանում չորություն է զգում, ըմպանակամարի շրջանում՝ այրոցներ: 

Քթըմպանից սկզբում լորձային, ապա լորձաթարախային արտաթորու-

թյուն է տեղի ունենում: Մարմնի ջերմաստիճանը սովորաբար նորմալ է, 

երբեմն կարող է մի փոքր բարձրանալ: Զգացվում են ընդհանուր թուլու-

թյուն ու տկարություն: Քթըմպանի կատարյալ բորբոքումն ինքնին քիչ է 

ազդում ձայնի հնչողության վրա, սակայն հիվանդության այդ պրոցոսի 

տարածումը խռչակում ու ըմպանի վրա առաջ է բերում ըմպանաբորբեր և 

կոկորդաբորբեր: 

Քթըմպանի հաճախակի կրկնվող բորբոքումները կարող են քրոնիկ 

դառնալ, ինչի պատճառով կտուժի նաև ձայնը: Այն կկորցնի հնչեղությու-

նը, իսկ երգիչը երգչական աշխատանքի ժամանակ արագ կհոգնի: 

Քթի հարակից խոռոչների բորբոքումներ՝ վերին ծնոտային հավելյալ 

խոռոչների լորձային թաղաթների բորբաքում (հայմորիտ), ճակատաբորբ 

(ֆորնտիտ), մաղոսկրի բորբոքում (էթմոիդիտ): Քթի հարակից խոռոչների 

բորբոքումների ժամանակ այդ խոռոչները լցվում են շճահեղուկով ու թա-

րախանյութով, դրանց լորձաթաղանթներն այտուցվում են, պատերը հաս-

տանում են և, բնականաբար, այդ խոռոչները կորցնում են իրենց օդատար 

հատկությունը: Դրա հետևանքով արձագանքարանային խոռոչներում 

վատթարանում է արձագանքարանային գործառույթը: Այս հիվանդու-

թյունների նախանշաններն են ճնշվածության զգացումը, ախտահարված 

խոռոչների շրջանում լարվածությունն ու ցավերը վերին ծնոտային լոր-

ձաթաղանթների բորբոքման (հայմորիտի) դեպքում. դրանք այտերն են, 

ճակատաբորբի (ֆրոնտիտ) դեպքում՝ ճակատը, իսկ մաղոսկրի բորբոք-

ման (էթմոիդիտ) ժամանակ՝ քթարմատը: 
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Ալերգիկ հիվանդություններ 

 

Ալերգիկ քթասինուիտները (ռինոսինուիտներ) առաջանում են զանա-

զան նյութերի, այսպես կոչված, ալերգենների (բուսական ծաղկափոշի, 

կենցաղային ալերգեններ, վարակիչ ազդակներ և այլն) ազդեցության հե-

տևանքով և արտահայտվում են քթաբորբի (ռինիտ), աչքի շաղկապենու 

բորբոքման (կոնյուկտիվիտ), հաճախ նաև բրոնխիալ հեղձուկի (բորխիալ 

ասթմա) տեսքով: Եթե որպես ալերգեն հանդես է գալիս բուսական ծաղ-

կափոշին, հիվանդությունն անվանվում է խոտատենդ կամ սեզոնային 

քթաբորբ (ռինիտ): 

Հիվանդությունը սկսվում է քորով, երբեմն աչքերում և քթի խոռոչնե-

րում առաջացած այրոցներով:  

Միաժամանակ քթից սկսում է առատորեն հոսել հեղուկ արտադրու-

թյուն, նկատվում են փռշտոցի նոպաներ, քթախեցու լորձաոաղանթի 

ալերգիկ այտուցման և լորձունքի կուտակման հետևանքով դժվարանում 

է քթային շնչառությունը: 

Բրոնխիալ հեղձուկը (բրոնխիալ ասթմա) պայմանականորեն կարելի 

է համարել ձայնային ապարատի հիվանդություն, քանի որ բրոնխները ոչ 

թե ձայնային, այլ երգչական ապարատի բաղադրամասն են: Այս հիվան-

դությունը բնորոշվում է ալերգենների նկատմամբ շնչափողի ու բրոնխնե-

րի զգայունության բարձրացմամբ և արտահայտվում է շնչարգելության 

կրկնվող նոպաներով, որոնք պայմանավորված են բրոնխների անցանե-

լիության խանգարումներով:  

Բրոնխիալ հեղձուկի նոպայի ժամանակ առաջանում է շնչարգելու-

թյուն, խեղդվելու զգացում և աղմկոտ, սուլող խզոցներով շնչառություն, 

որին մասնակցում են օժանդակ մկանները: Արտաշնչումը դժվարացած և 

երկարաձգված է: Նոպան ունենում է տարբեր տևողություն: 
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Ուռուցքներ 

 

Ուռուցքը նորագոյացություն է, առաջացնում է ավելցուկային, ախ-

տաբանական հյուսվածքների գերաճ, որը շարունակվում է նույնիսկ 

ուռուցքածին պատճառի ներգործության ընդհատումից հետո: Ուռուցքի 

առաջացման պատճառները մեծ մասամբ անհայտ են: Այն զարգանում է 

անկախ աճի և մորֆոգենեզի բնական օրինաչափություններից: Ուռուցք-

ները լինում են բարորակ և չարորակ: Բարորակ ուռուցքներին բնորոշ է 

տարածուն (էքսպանսիվ) աճը, որի հետևանքով ճնշվում, երբեմն հետ են 

զարգանում հարևան հյուսվածքները, որոնք ժամանակի ընթացքում 

ապաճում են: Բարորակ ուռուցքներ են համարվում ճարպուռուցքը (լի-

պոմա), գեղձուռուցքը (ադենոմա), բուշտը (կիստա), թելքուռուցքը (ֆիբրո-

մա), արյունանոթուռուցքը (հեմանգիոմա), պտկուռուցքը (պապիլոմա) և 

այլն: Չարորակ ուռուցքները ներաճում են հարևան հյուսվածքների մեջ և 

քայքայում դրանք: Բացի այդ, չարորակ ուռուցքներին բնորոշ է վարակ-

ման (մետաստազավորում) հատկանիշը:  

Չարորակ ուռուցքների սկզբնական գոյացումն ընթանում է առանց 

հատուկ ախտանիշների: Դրանք հայտնվում են ուռուցքի աճին զուգըն-

թաց: Չարորակ ուռուցքներ են համարվում քաղցկեղը, սարկոման (լի-

պոսարկոմա, խոնդրոսարկոմա, օստեոսարկոմա), կարցինոման և այլն: 

Ուռուցքներ կարող են առաջանալ օրգանիզմի տարբեր մասերում, 

այդ թվում՝ ձայնային ապարատում: Կախված այն բանից, թե ձայնային 

ապարատի որ հատվածում է գտնվում ուռուցքը, առաջ են գալիս այս կամ 

այն բնորոշ առանձնահատկությունները:  

Այսպես, եթե քթըմպանի շրջանում գոյանում է բարորակ ուռուցք, 

հիվանդները սկզբում բողոքում են, որ փակվում է քթի առաջին, ապա 

նաև երկրորդ կեսը: Իսկ չարորակ ուռուցքի առաջացման դեպքում, բացի 

վերը նշված ախտանիշներից, քիթը սրբելու ընթացքում արյան բծեր են 

հայտնվում: Տհաճ հոտ է տարածվում հիվանդի բերանից ու քթից, ինչը 

պայմանավորված է հյուսվածքների քայքայումով ու ախտահարումով: 

Եթե ուռուցքն առաջացել է լսողական խողովակի շրջանում, նկատ-

վում են լսողության խանգարումներ: 
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Ըմպանի շրջանում գոյացած բարորակ ուռուցքը, ի տարբերություն 

չարորակի, ձայնալարերի շարժունակության սահմանափակումներ չի 

առաջացնում, չնայած որ ուռուցքների նախընտրած հանգրվանը հենց 

ձայնալարերն են:  

Բոլորովին այլ են չարորակ ուռուցքի նախանշանները՝ քոր, կլման 

դժվարություններ, հետագայում նաև ցավ:  

Մակկոկորդի ախտահարման դեպքում նախանշանները թույլ են ար-

տահայտվում: Դրանք հայտնվում են միայն այն ժամանակ, երբ ուռուցքն 

արդեն տարածվել է ձայնալարերի նախամուտքի շրջանում: Այս դեպքում 

ուժգնանում է ցավի զգացումը, առաջ է գալիս խռպոտություն ու հազ: 

Ձայնալարերի քաղցկեղի նախանշաններն են դժվարահնչությունը 

(դիսֆոնիա) և հազի հետ զուգակցված սաստիկ խռպոտությունը: 

 

Երգչի մասնագիտական գործունեության հետ կապված 

հիվանդություններ 

 

Սուր և քրոնիկ մասնագիտական կոկորդաբորբեր (լարինգիտներ): 

Այս հիվանդությունների նախանշաններն են խռպոտությունը, կոկորդում 

առաջացած քորի զգացումն ու այլ տհաճ երևույթները, արյունատար 

անոթներում արյան չափից ավելի կուտակումները և իսկական ձայնալա-

րերի, երբեմն նաև ամբողջ ըմպանի լորձաթաղանթր կարմրությունը: 

 

Ձայնալարերի հանգույցներ: Հանգույցները կլորավուն, գնդասեղի մե-

ծության գոյացություններ են, որոնք առաջանում են ձայնալարերի վրա: 

Եթե հանգույցները չեն գտնվում իսկական ձայնալարերի ազատ եզրերի 

վրա՝ դրանց առջևի և միջին երրորդական մասերի սահմանագծին, չեն 

խախտում ձայնահնչման (ֆոնացիա) գործընթացը: Իսկ երբ հանգույցները 

գտնվում են իսկական ձայնալարերի ազատ եզրերի վրա՝ միակցման եզ-

րերին, ապա ձայնալարերի արանքում սիսեռահատիկի նման գնդիկ 

առաջացնելով, թույլ չեն տալիս, որ ձայնալարերը կիպ հպվեն իրար:  



 
 

32 
 

Հանգույցները հաճախ միայնակ են լինում՝ մեկ ձայնալարի վրա: 

Հազվագյուտ են հանդիպում բազմաթիվ հանգույցներ ձայնալարին կամ 

զույգ ձայնալարերին: 

Հարկ է նշել, որ հանգույցների առաջացումը ոչ բոլոր երգիչների ձայ-

նային գործառույթն է խանգարում:  

Որոշ երգիչներ տարիներ շարունակ երգում են և նույնիսկ չեն կաս-

կածում, որ հանգույցներ ունեն: Այդ դեպքում մեծ դեր է խաղում օր-

գանիզմի հարմարվողականության բարձր աստիճանը: Հիվանդությունը 

բուժելու համար բժիշկները ջանում են օգտագործել բուժման բոլոր հնա-

րավոր ոչ վիրահատական մեթոդները: Միայն անելանելի իրադրություն-

ներում ստիպված են լինում դիմելու վիրահատության միջոցով դրանց 

հեռացմանը:  

 

Ձայնալարերի արյունազեղումը տեղի է ունենում ձայնալարերի 

մկանների կտրուկ լարվածության հետևանքով, ինչը կապված է ինչպես 

ոչ ճիշտ երգեցողության (շնչառական մկանների թույլ աշխատանք), 

այնպես էլ արյունատար անոթների բարձր դյուրաբեկություն առաջացնող 

որոշ թերվիտամինային վիճակների (հիպովիտամինոզ) և ներզատիչ 

գեղձերի ախտաբանության (էնդոկրին պաթոլոգիաներ) ու անոթների 

պատերի տարիքային ախտաբանական (պաթոլոգիական) փոփոխու-

թյունների հետ: Այս հիվանդության ժամանակ երգիչն անկարող է շա-

րունակել երգել, քանի որ ձայնն անմիջապես խռպոտում է, երբեմն առաջ 

է գալիս աֆոնիա, այսինքն՝ ձայնի հնչողությունը լրիվ բացակայում է: 

Նման իրադրությունում անհրաժեշտ է ձայնային ապարատի համար 

ապահովել կատարյալ հանգիստ վիճակ և դիմել համապատասխան մաս-

նագետ բժշկի: Ձայնային բարենպաստ պայմաններ պահպանելուց և ան-

հրաժեշտ բուժում ստանալուց հետո արյունազեղումն ամբողջությամբ 

ներծծվում ու անհետանում է, և ձայնալարերը կրկին ձեռք են բերում 

նախկին աշխատունակությունը:  
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Երգիչն արդեն կարող է նորից ձեռնամուխ լինել երգչական գործու-

նեությանը:  

Ձայնային բարենպաստ պայմանները չապահովելու (երգեցողու-

թյունը շարունակելու և չբուժվելու) դեպքում կարող են տեղի ունենալ 

ձայնակազմավորման օրգանների գործառութային խանգարումներ, և հա-

կում կառաջանա կրկնվող արյունազեղումների հանդեպ: Այս ամենը 

կարող է հանգեցնել մասնագիտական անպիտանելիության: 

Արյունազեղումներ կարող են առաջանալ նաև շնչափողի լորձաթա-

ղանթի վրա:  

Որոշ հեղինակներ (Լ. Ռաբոտնովը և ուրիշներ) դրանց պատճառը 

համարում են ֆորտիսիմո երգեցողության (կամ, ավելի ճիշտ, բղավոցի, 

ճչոցի) ժամանակ ներբրոնխիալ ճնշման կտրուկ բարձրացումը: Նման 

դեպքերում ձայնն անմիջապես կտրվում է. անհնար է դառնում նույնիսկ 

շշնջալ:  
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ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
 

Շնչառություն 

 

Շնչառական ապարատի աշխատանքը խոսքի և երգեցողության ժա-

մանակ խիստ կապված է ձայնային ապարատի մյուս բաղադրիչների աշ-

խատանքի հետ: Ուստի սկզբունքորեն սխալ է փաստել, թե ձայնային 

ապարատի բաղադրիչների մի մասը կարևոր է, իսկ մյուս մասը՝ երկրոր-

դական: Երգչական ձայն կարելի է կազմավորել միայն այն դեպքում, երբ 

ձայնային ապարատի բոլոր բաղադրիչները գործում են և՛ լիարժեք, և՛ 

փոխհամաձայնեցված: 

Ձայնային ապարատի այս համակցված աշխատանքը ճիշտ հասկա-

նալու համար հարկավոր է նրա բաղադրիչներն ուսումնասիրել առան-

ձին-առանձին: 

Ձայնային ապարատի աշխատանքի ընթացքում կարելի է առանձ-

նացնել երկու գործառույթ՝ ձայնի հնչողության կազմավորում, որն իրա-

կանացվում է կոկորդ-շնչառություն փոխկապակցված աշխատանքի մի-

ջոցով, և այդ ձայնի հնչողության փոխակերպում, ինչն իրականացվում է 

արտասանական ապարատի օգնությամբ: Խռչակն ու շնչառությունը զու-

գահեռ աշխատելով կազմավորում են երգչական ձայն, այսինքն՝ ձայն, 

որն ունի որոշակի բարձրություն, ուժգնություն, մասամբ նաև՝ հնչերանգ: 

Հենց կոկորդում են կազմավորվում երգչական ձայնին բնորոշ գլխավոր 

որակները՝ վիբրատոն, մետաղական հնչերանգը: 

Արտասանական ապարատի գործառույթը ոչ միայն հնչյունների՝ 

ձայնավորների ու բաղաձայնների կազմավորումն է, այլև կոկորդ-շնչա-

ռություն համակարգի ձայնային էներգիայի արտահանումն ու որոշակի 

իմպեդանսի (հակազդող դիմադրություն) ստեղծումը: 

Ձայնակազմավորման ընթացքում խռչակի և շնչառության գործա-

ռույթներն այնքան սերտորեն են փոխկապակցված, որ անհնար է անդրա-

դառնալ մեկին, հաշվի չառնելով մյուսը: Չէ՞ որ ձայնակազմավորման ըն-

թացքում, որպես շնչառության ազատ արտահոսքն արգելակող փակվածք 
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հանդես է գալիս ձայնաճեղքը: Իսկ ձայնալարերի աշխատանքին անպայ-

ման մասնակցում է օդի հոսքը: 

Շնչառական օրգանները բավական բարդ կառուցվածք ունեն: Վերին 

մասում շնչափողն է՝ մոտ 15սմ երկարությամբ սնամեջ խողովակ, որը 

ձգվում է ներքև՝ դեպի կրծքավանդակ, որտեղ բաժանվում է աջ և ձախ 

գլխավոր բրոնխների, որոնք էլ իրենց հերթին ճյուղավորվելով, կազմում 

են բրոնխեալ ծառ . 

 

 

Նկար 5. Շնչառական համակարգի սխեմատիկ պատկերը 

1.Քթի հարակից խոռոչներ, 2.կարծր քիմք, 3. փափուկ քիմք, 4.փոքրիկ լեզվակ, 

5.լեզու, 6.մակկոկորդ, 7.կորճոսկր, 8.ձայնաճեղք, 9.շնչափող, 10.թոք, 11.բրոնխ, 

12.լոբառային բրոնխիոլներ, 13.սեգմենտային բրոնխիոլներ, 14.թոքի զարկերակ, 

15.թոքերակ 
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Բրոնխիալ ծառի միջով օդը հասնում է թոքի հյուսվածքներին, որտեղ 

թոքաբշտերում տեղի է ունենում գազափոխանակություն:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 6. 

1.Շնչափող, 2.թոք, 3.բրոնխիոլներ, 4.թոքաբշտեր (կտրվածքով), 5 թոքերակ,         

6. թոքի զարկերակ 

 

Երգեցողությունը չի կարելի դիտարկել որպես երկարացված խոսք: 

Այն կապված է առանձնահատուկ երգչական ձայնի կազմավորման հետ: 

Երգեցողության ժամանակ յուրաքանչյուր երաժշտական ձայնի բարձրու-

թյունը մշտապես հաստատուն է: Հնչյունների արտաբերման արագությու-

նը պայմանավորված է երաժշտական տեմպով ու ռիթմով: 

Ձայնի տատանումների առաջացման համար անհրաժեշտ էներգիա 

կրողը շնչառությունն է: Դա պայմանավորված է նրանով, թե ձայնն ինչ 

ուժգնությամբ պետք է հնչի, մատուցում է օդի հոսքի անհրաժեշտ քանակ 

ու ճնշում: Համաձայն Ն. Ժինկինի ուսումնասիրությունների՝ շնչառու-

թյունն ունի կարգավորիչ մեխանիզմի նշանակություն. այն ավտոմատ 

կերպով տարբեր ուժգնություն ունեցող ձայնավորները բերում է հավա-

սար հնչողության³: 

Ինչպես ցույց են տալիս ռենտգենաբանական դիտարկումները, երգե-

ցողության ընթացքում խռչակը հատուկ «երգչական» դիրք է գրավում: 
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Ձայնի մշակման ընթացքում շնչառությանը մասնակցող թե՛ կամային և 

թե՛ ակամա շարժումներ առաջացնող մկանները փոխհամագործակցելով 

ապահովում են այն նոր պահանջները, որոնք նրանց է առաջադրում 

խռչակի ու արտասանական ապարատի երգչական աշխատանքը: Շնչա-

ռությունը ճկուն կերպով հարմարվում է այդ պահանջներին: 

Հայտնի է, որ կենսագործունեության ընթացքում մարդն օգտվում է 

խառը տիպի շնչառությունից, որին մասնակցում են կրծքավանդակն ու 

ստոծանին: Երգեցողության ժամանակ երգիչ-կատարողները ձգտում են 

հասնել շնչառական առավելագույն օժանդակության: Տարբերակվում են 

շնչառության հետևյալ տեսակները՝ վերկրծքավանդակային, ստորին 

կրծքավանդակային, ստորին կողաստոծանեկան, որովայնային4: 

Վերկրծքավանդակային (անրակային) շնչառության ժամանակ (նկար 

7ա) այն իրականացվում է գլխավորապես կրծքավանդակի վերին հատ-

վածի ընդարձակման ու բարձրացման հաշվին, իսկ ստոծանին այս ըն-

թացքում պասիվ է: Այս ժամանակ որովայնը ներս է քաշվում, իսկ կրծքա-

վանդակի վերին հատվածը՝ ուսերն ու անրակները, բարձրանում են: 

Ստորին կրծքավանդակային (կողաստոծանեկան, ոսկրաաբդոմինա-

յին) շնչառության ժամանակ ներշնչումն իրականացվում է հիմնականում 

կրծքավանդակի ստորին հատվածի ընդարձակման ու բարձրացման 

հաշվին (նկար 7բ): Այս շնչառությունն ինքնուրույն տեսակ չի համար-

վում, քանի որ նրա աշխատանքի ժամանակ ներգրավվում է նաև ստոծա-

նին: Այս ժամանակ կրծքավանդակի ստորին հատվածի ընդարձակման 

հետ ընդլայնվում է նաև ստոծանու շոշափման մակերեսը: 

Ստորին կողաստոծանեկան (կրծքաստոծանեկան կամ ոսկրաաբդո-

մինային) շնչառությունը երգիչների մեծամասնության կողմից օգտա-

գործվող առավել տարածված տեսակն է, որի ժամանակ կրծքավանդակն 

ու ստոծանին ակտիվորեն ներգրավված են աշխատանքներում, ինչի հե-

տևանքով ներշնչման ընթացքում կրծքավանդակի ընդարձակման հետ մի 

փոքր առաջ է մղվում նաև որովայնը (նկար 7բ, գ): Շնչառության այս տե-

սակը կարող է իրականացվել կրծքավանդակի ստորին մասի առավել 

ներգրավմամբ (ստորին կրծքավանդակային շնչառություն) և որովայնի 

մասնակցությամբ: 
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Որովայնային (աբդոմինային, ստոծանեկան) շնչառության ժամանակ 

կրծքավանդակը գրեթե անշարժ է, իսկ որովայնը մի փոքր առաջ է մղվում 

(նկար 7դ):  

Գիտական հետազոտությունները վկայում են, որ գործնականում գոյու-

թյուն չունեն շնչառության բացարձակ մաքուր տեսակներ, և երգեցողության 

ընթացքում բոլոր երգիչներն էլ կիրառում են շնչառության խառը տե-

սակները: Ամենաարդյունավետը շնչառության ստորին կողաստոծանեկան 

տեսակն է: Սրա ժամանակ ձայնը բավական ուժգին է հնչում, սակայն 

բացառվում է դինամիկ տարբեր որակներ ստանալու հնարավորությունը: 

Ստորին կողաստոծանեկան շնչառությունն ամենանպատակահար-

մարն է: Եթե ուշադիր հետևենք պրոֆեսիոնալ երգիչ-երգչուհիների շնչա-

ռության կիրառմանը, ապա կտեսնենք երկու սկզբունք: Կան կատարող-

ներ, ում մոտ շունչ վերցնելը տեղի է ունենում աննկատ, իսկ մյուսների 

մոտ կրծքային հատվածը զգալիորեն նկատվում է:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 7 
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Շնչառության տեսակները երգեցողության մեջ .ա) շնչառության զուտ 

կրծքային ` վերկրծքավանդակային (անրակային) տեսակ, ներշնչման ժա-

մանակ ստոծանին գրեթե չի մասնակցում, որովայնը ներս է քաշվում, իսկ 

կրծքավանդակը բարձրանում է, բ)շնչառության ստորին կրծքավանդակա-

յին (կողաստոծանեկան կամ ոսկրաաբդոմինային) տեսակ. ներշնչմանը հա-

վասարաչափ մասնակցում են և՛ կրծքապատերը, և՛ ստոծանին, գ)ստորին 

կողաստոծանեկան (կրծքաստոծանեկան կամ ոսկրաաբդոմինային) տեսակ, 

որի դեպքում գերակշռում է որովայնային շնչառությունը: Բացի ստոծանուց, 

շնչառությանը մասնակցում է նաև կրծքավանդակի ստորին հատվածը: Այդ 

ընթացքում ստոծանին ձգվում է ներքև, դ) շնչառության զուտ որովայնային 

(աբդոմինային, ստոծանեկան) տեսակ, որի դեպքում կրծքավանդակն ան-

շարժ է, ներշնչումն իրականացվում է միայն ստոծանին իջեցնելու միջոցով, 

և այդ ընթացքում որովայնը դեպի դուրս է մղվում: 

Շնչառական ապարատի ճիշտ մարզման համար տրվում են հիմնակա-

նում գամայակերպ վարժություններ, որոնք նպաստում են երկար շնչառու-

թյուն ձևավորելու, այն ճիշտ օգտագործելու կարողության զարգացմանը: 

Սրանք պետք է հանձնարարել արդեն երկրորդ մոդուլում լավ առաջ-

ընթաց ունեցող ուսանողներին: Հարկավոր է երգել ա, ե, օ ձայնավորնե-

րով, արագ տեմպով, տակտի ուժեղ մասերն ընդգծելով, դեպի վերևի ձայ-

ներին հասնելիս crescendo անելով:  

Պետք է հիշել , որ երբեք չի կարելի օգտագործել շունչը մինչև վերջ և 

մնալ առանց շնչառության, որը կարող է դեֆորմացնել ձայնը: Բոլոր ձայ-

նավարժությունները պետք է երգել մեկ շնչի վրա: 

Շնչառության և խռչակի կապը շատ մեծ է: Այն որոշում է երգեցիկ 

ձայնի հիմնական առանձնահատկությունները: Ուժը, շնչառության սա-

հուն լինելը, ինչպես նաև ձայնալարերի ձգման աստիճանը ստեղծում են 

տարբեր որակի ձայներ:  

Մեծ է նաև շնչառության ազդեցությունը բրոնխների ռեզոնանսի հար-

ցում, որը կարող է լինել ցածր շնչառության ժամանակ լայնացած և եր-

կար: Խռչակի դիրքի փոփոխության հետևանքով շնչառությունը կարող է 

ազդել բերանաըմպանային համակարգի մի շարք երևույթների վրա:  
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Կարևոր հարց է ուսանողի համար շնչառությունը վերահսկելու կա-

րողությունը, որը հանգեցնում է ձայնարտաբերման վերահսկողությանը: 

Այն դեպքում, երբ դասախոսը հենց սկզբի մոդուլներում շեշտը դնում է 

շնչառության ճիշտ կազմավորման վրա, հետագայում ուսանողի մոտ 

լինում է ճիշտ դրվածք և գեղեցիկ ձայնարտաբերում:  

Կան նաև դասախոսներ, ովքեր, կարևորելով շնչառության դերը, այս 

հարցին առաջնային տեղ չեն հատկացնում: Այս դեպքում պետք է կարո-

ղանալ գտնել ձայնային ապարատի և խռչակի ճիշտ կոորդինացիան:  

Հարկավոր չէ ջանալ, որ շնչառությունը երգիչն ամբողջովին իրեն են-

թարկի: Հարկ է միշտ հիշել, որ շնչառության մեջ առկա է հատուկ մեխա-

նիզմ, որը գործում է անկախ մեր կամքից, մեխանիկորեն: 

 

 

Շնչառության առանձնահատկությունները երգչական 

ձայնակազմավորման ընթացքում 

 

Երգեցողությունը չի կարելի դիտարկել որպես երկարացված խոսք: 

Այն կապված է առանձնահատուկ երգչական ձայնի կազմավորման հետ:  

Խոսքը հիմնված է ձայնի սահուն ելևէջների վրա: Ձայնավորների ար-

տաբերման ժամանակ ձայնի այդ հոսքը կախված է արտասանվող բառերի 

ինտոնացիայից: Դրա շնորհիվ առաջանում է խոսքի որոշակի մեղեդայնու-

թյուն: Երգեցողության դեպքում յուրաքանչյուր երաժշտական ձայնի բարձ-

րությունը մշտապես հաստատուն է: Խոսքի հնչյունները, շարժվելով հնչյու-

նային սանդղակով, արագորեն հաջորդում են մեկը մյուսին՝ ենթարկվելով 

խոսքի արտասանական կանոններին: Երգեցողության ժամանակ հնչյուննե-

րի արտաբերման արագությունը պայմանավորված է երաժշտական տեմ-

պով ու ռիթմով, բառերի արտասանությունը չափազանց ձգված է և չի են-

թարկվում խոսքի նորմերին: Երգչական ձայնի տարբերիչ առանձնահատ-

կությունը հնչերանգն է: Երգեցողության մեջ այն ծավալվող բնույթ է ստա-

նում շնորհիվ վիբրատոյի, որը բացակայում է խոսքում: Բացի դրանից, հնչե-

րանգը ձեռք է բերում յուրահատուկ սահունություն, միաժամանակ՝ մետա-

ղականություն: Հաճախ միևնույն մարդու խոսքային և երգչական հնչերանգ-
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ները չեն համընկնում, և խոսքային ձայնի միջոցով հնարավոր չէ որոշել, թե 

արդյոք նա օժտվա՞ծ է երգչական ձայնով, և ձայնն ի՞նչ հնչերանգ ունի: Եր-

գարվեստին առնչվող յուրաքանչյուր մարդ հավանաբար զգացել է, որ հան-

դիպում են մեցցո-սոպրանոներ, որ խոսելիս սոպրանոյի տպավորություն են 

թողնում, և հակառակը: 

Այս ամենը վկայում է, որ երգչական ձայն կազմավորող ձայնային 

ապարատի աշխատանքում առկա է երգչական յուրահատուկ փոխհամա-

ձայնեցում: Ձայնի առանձնահատուկ երգչական որակների կազմավոր-

ման համար պահանջվում է ձայնային ապարատի գործունեության նույն-

քան առանձնահատուկ ներդաշնակություն: Որքան էլ փորձենք ձգելով 

խոսել, բանավոր խոսքը երբեք չի կարող երգչական ձայնի հնչողություն 

ունենալ, և հակառակը, անգամ արագացված երգեցողությունը, շուտասե-

լուկը պետք է երգեցիկ հնչեն և չվերածվեն խոսքի:  

Շնչառության աշխատանքի ժամանակ յուրաքանչյուր հնչյունի հա-

մար առանձնահատուկ փոխհամաձայնեցվում է շնչառական հոսքը դեպի 

ձայնային կամ արտասանական փակվածքներ:  

Խուլ բաղաձայնների կազմավորման ժամանակ ձայնաճեղքն աշխա-

տանքին չի մասնակցում: Երգեցողության ընթացքում միայն խուլ բաղա-

ձայնների ուժգնությունը նկատելի բարձրացնելու անհրաժեշտությունն է 

մեծ ջանքեր պահանջում ինչպես շնչառությունից, այնպես էլ արտասա-

նական խոչընդոտներ առաջացնող մկաններից: Ինչ վերաբերում է ձայնեղ 

բաղաձայններին, առավել ևս ձայնավորների կազմավորմանը, երբ աշ-

խատանքի մեջ ընդգրկվում են ձայնալարերը, շնչառության և ձայնալարե-

րի փոխհամաձայնությունը կտրուկ փոխվում է: 

Ինչպես ցույց են տալիս ռենտգենաբանական դիտարկումները, երգե-

ցողության ընթացքում կոկորդը հատուկ «երգչական» դիրք է գրավում: 

Բոլոր երգիչների երգեցողության ժամանակ կոկորդը, բերանի խոռոչը և 

բերանի բացվածքն ամբողջությամբ հարաբերականորեն ավելի մեծ են, 

քան խոսքի ընթացքում: 

Ձայնի լավագույն հնչողություն ստանալու որոնումներն օգնում են 

մշակել ձայնալարերի միակցման անհնրաժեշտ մի ձև ու ձայնաճեղքի աշ-

խատանքի յուրօրինակություն: Մանկավարժական զանազան հնարների 
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կիրառումը հանգեցնում է կոկորդային սեղմանի (սֆինկտեր) և շնչառու-

թյան աշխատանքի ներդաշնակությանը, ինչի շնորհիվ ի հայտ են գալիս 

ձայնի լավագույն երգչական որակները:  

Կոկորդային սեղմանը, պայմանավորված շնչառական հոսքով, 

տարբեր ձևով է ներգրավվում այս աշխատանքի մեջ: Օդի դուրս մղման 

ուժի չափը ձայնակազմավորման ժամանակ փոխում է ձայնալարերի 

շփման աստիճանը և ազդում  դրանց միակցման ու առանձնացման տևո-

ղության, հետևաբար՝ երգչական հնչերանգի ու այլ որակների վրա: 

Ձայնի մշակման ընթացքում շնչառությանը մասնակցող թե՛ կամային 

և թե՛ ակամա շարժումներ առաջացնող մկանները փոխհամագործակցե-

լով ապահովում են այն նոր պահանջները, որոնք նրանց առաջադրում է 

կոկորդի ու արտասանական ապարատի երգչական աշխատանքը:  

Շնչառությունը ճկուն կերպով հարմարվում է այդ պահանջներին: 

Մշակվում են անհրաժեշտ ռեֆլեքսներ, և երգչական ձայնակազմավո-

րումը սկսում է իրականացվել նույնքան հեշտ, պարզ ու վարպետորեն, 

որքան խոսքի ընթացքում:  

Այսպիսով, խոսքից դեպի երգեցողություն անցման ժամանակ նկատ-

վող տարբերությունը նախ և առաջ պայմանավորվում է երգչական ձայ-

նակազմավորմամբ: Ընդ որում, փոխվում է ձայնային ապարատի մյուս 

բոլոր բաղադրիչների աշխատանքը, և առաջ է գալիս նոր փոխհա-

մաձայնեցում: 

Հայտնի է, որ խոսքային և կենսականորեն անհրաժեշտ շնչառությու-

նը չի կարող բավարարել երգչին, ուստի նա ստիպված է փնտրել ու գտնել 

ներշնչման և արտաշնչման նոր հատկանիշներ, որոնք կապահովեն եր-

կարատև, ուժգին և բարձրորակ երգչական ձայնահնչում: Մասնագիտաց-

ված երգեցողության համար ձայնային ապարատին առաջադրվում են 

զգալիորեն բարձր պահանջներ:  

Կոկորդին և շնչառական մկաններին բաժին հասնող ծանրաբեռն-

վածությունը շատ ավելի մեծ է, քան այն ուժային լարվածությունը, որն 

առկա է խոսքի ժամանակ:  

Ձայնային ապարատի աշխատանքի ընթացքում միայն ճիշտ փոխհա-

մաձայնեցումը և ամբողջ ապարատի մկանային համակարգի աստիճա-
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նական ամրակայումը հնարավորություն կընձեռեն ձևավորելու ձայնի 

ուժգնության, դյուրին կառավարման, ձայնածավալի լրիվ տիրապետման 

մասնագիտական որակներ, խուսափելու հոգնածությունից երկարատև 

երգեցողության ժամանակ: 

 

 

Երգչական արտաշնչման կազմակերպում 

 

Ինչպես հայտնի է, ցանկացած ձայն առաջանում է առաձգական 

մարմնի տատանումից: Երգչական ձայնի համար սկզբնաղբյուր է ձայնա-

ճեղքով անցնող օդի հոսքը, ինչը շարժման մեջ է դնում ձայնալարերն ու 

ձայն առաջացնում: Այսպիսով, եթե երգիչը երգում է, նշանակում է նրա 

ձայնալարերի միջով օդի հոսք է անցնում: Եվ, քանի որ, այդ հոսքն անց-

նում է, ուրեմն շնչառությունը (այսինքն՝ թոքերում հավաքված օդը) 

ծախսվում է: Երգեցողության ժամանակ երգչական տարբեր որակներին 

զուգահեռ միշտ էլ բարձր է գնահատվել ընդգրկուն շնչառությանը տիրա-

պետող երգիչը: Սակայն շնչառության ընգրկունակությունը որոշվում է ոչ 

այնքան թոքերում հավաքված օդի քանակով, որքան դրա ծախսման մա-

կարդակով: Այսինքն՝ թոքերը թթվածնի առավելագույն քանակությամբ 

լցնելը դեռևս չի նշանակում, թե պահեստավորվել է օդի այնպիսի քանակ, 

որն անհրաժեշտ է երգչական երկար դարձվածքի համար: Ավելին՝ թո-

քերն օդի ավելորդ քանակությամբ լցնելը հանգեցնում է շնչուղիների 

փակմանն ու կոկորդային սեղմանի սեղմմանը: 

Երգչական երկար դարձվածքների կատարման վարպետության 

գաղտնիքը շնչառության արտահոսքի հետպահումն է: Պատահական չէ, 

որ շատ երգիչներ, օդի փոքր քանակություն ներշնչելով, շնչառության ար-

տահոսքը ճիշտ հետ պահելու կարողության շնորհիվ ի վիճակի են կա-

տարելու բավական երկար երգչական դարձվածքներ: 

Երբ արդեն կա երգչական ձայն, և այն հնչում է, ուրեմն ձայնաճեղքով 

օդի հոսք է անցնում ու, հետևաբար, ծախսվում: Ուստի անհրաժեշտու-

թյուն չկա օդն արհեստականորեն դուրս մղելու ու աննպատակ վատնե-

լու:  
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Երգեցողության ընթացքում օդի դուրսմղման ճիշտ կազմակերպումը 

հիմնվում է պահված՝ մինիմալ ծախսումներով, շնչառության կանոնա-

վոր, նպատակահարմար դուրսմղման վրա:  

Պատահական չէ, որ շատ երգիչներ առաջնորդվում են հետևյալ 

դատողությամբ. «Երգի՛ր դեպի քեզ, այլ ոչ թե դեպի դուրս»5: Նկատի 

ունեն, որ կոկորդի մկաններն անհրաժեշտ է կծկել դեպի ներս, ոչ թե դեպի 

առջևի ատամները: Այսպես ծնունդ է առնում պարադոքսային 

շնչառությունը: 

Ճիշտ կազմակերպված, պահված՝ մինիմալ ծախսումներով շնչառու-

թյան արտահոսքի ստուգման լավ միջոց կարող է ծառայել երգչի բերանից 

20-25 սմ հեռավորության վրա պահվող վառված մոմը: Եթե երգիչը ճիշտ է 

ծախսում շնչառությունը, մոմի բոցի լեզվակը չի տարուբերվում, անվերջ 

ուղիղ դիրքում է: Եթե շնչառությունը սխալ է ծախսվում, մոմի բոցի լեզ-

վակը տատանվում է և նույնիսկ կարող է հանգչել: 

Այսպիսով, երգչական արտաշնչման կազմակերպումը պայմանա-

վորված է շնչառության արտահոսքի ճիշտ կարգավորմամբ:  
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ԵՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ  
 

Ձայնածավալ (դիապազոն) 

 

Երգչական ձայնի ձայնասահման (ռեգիստր) ասելով՝ հասկանում ենք 

միանման հնչողություն ունեցող ձայների մի շարք, որն արտաբերվում է 

միասնական, նույն, ֆիզիոլոգիական մեխանիզմի միջոցով: 

Եթե անվարժ երգիչը վերընթաց կատարի իր ձայնին հատուկ ամբողջ 

ձայնաշարը, ապա անցումային նոտաների սահմանում անհարմարու-

թյուն և անվստահություն կզգա, որից հետո ձայնը կրկին հեշտությամբ 

վեր կբարձրանա, սակայն արդեն այլ երանգավորմամբ և այլ բնույթով, ու 

ձայնը կհնչի այլ ձայնասահմանում: Ձայնի հնչողության անցումը մի 

բնույթից մյուսը, այսինքն՝ ձայնասահմանի փոփոխումը, ուղեկցվում է 

հնչերանգի փոփոխությամբ: Երգիչը հստակորեն զգում է այդ անցումը, 

քանի որ նրա ձայնային ապարատը սկսում է այլ կերպ, ուրիշ սկզբունքով 

աշխատել: Տեղի է ունենում ձայնակազմավորման մեխանիզմի փոփոխու-

թյուն: Ձայնի հնչերանգի փոփոխությունն ուղեկցվում է ձայնային օրգան-

ների աշխատանքի փոփոխությամբ: Ձայնասահմանների միջև ընկած 

հատվածը, որտեղ տեղի է ունենում ձայնային օրգանների աշխատանքի 

մեխանիզմի փոփոխությունը, կոչվում է անցումային: 

Տղամարդու և կնոջ կոկորդի անատոմիական տարբերությունից զատ 

տարբեր է նաև նրանց ձայների ձայնասահմանային կառուցվածքը: 

 

Տղամարդու ձայնի ձայնասահմաններ 

 

Տղամարդու հասուն ձայնը բնությունից ունի երկու ձայնասահման և, 

համապատասխանաբար, մեկ անցում: Ստորին ձայնասահմանը կոչվում 

է կրծքային, վերինը՝ ֆալցետային: 

Եթե որևէ անվարժ տղամարդ կատարողի ստիպենք երգել՝ վերընթաց 

ձայնածավալով, ապա մոտենալով անցումային նոտաներին՝ նա ուժող լար-

վածություն կզգա և այլևս չի կարողանա շարունակել երգել ձայնակազմա-

վորման նույն մեխանիզմի միջոցով: Առավելագույնը, որ նա ի վիճակի կլինի 

անել, բարձր բղավոցի միջոցով կես կամ մեկ տոն ավելի բարձր վերցնելն է, 
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ինչից հետո, որպես կանոն, ձայնը կոտրվում է, և ձայնակազմավորումը ձայ-

նածավալի վերին հատվածում (անցումային նոտաներից հետո) կարող է 

իրականացվել միայն ֆալցետային հնչողությամբ: 

Անցումային նոտաներից ներքև գտնվող հատվածում ձայնը հնչում է 

հզոր ու գեղեցիկ: Այն հարուստ է օբերտոններով և կարող է ենթարկվել 

նրբերանգավորման (նյուանսավորում): Նման ձայնը, երգչի սուբյեկտիվ 

գնահատմամբ, հնչում է կրծքավանդակում, այդ պատճառով էլ այն կոչ-

վում է կրծքային հատված՝ կրծքային ձայնասահման: 

Տղամարդկանց ձայնածավալում անցումային նոտաներից բարձր 

սկսվում է ֆալցետային ձայնասահմանը, որն անվարժ երգիչը հնչեցնում է 

բավականին թույլ: Այն ունենում է յուրահատուկ փչովի, սուլող (ֆլաժոլե-

տային) բնույթ, աղքատ հնչերանգ և սահմանափակ դինամիկ հնարավո-

րություններ: Քանի որ ֆալցետային ձայնակազմավորման ժամանակ 

հնչում է գլուխը, իսկ կրծքային հնչողությունը բացակայում է (այսինքն՝ 

ձայնալարերն աշխատում են գլխային մեխանիզմի սկզբունքով), այս ձայ-

նասահմանը կոչվում է գլխային:  

 

Տղամարդու ձայնի տեսակների անցումային նոտաները կրծքային 

ձայնասահմանից գլխայինի 

 

 

 ձայնասահմաններ

 

ձայնի տեսակը 

Անցումային նոտաները կրծքային 

ձայնասահմանից՝ գլխայինի 

Տենոր Ֆա1 – ֆա դիեզ1 – սոլ1 

Բարիտոն Ռե1 – մի  բեմոլ1 – մի1 

Բաս Դո1 – դո  դիեզ1 – ռե1 
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Տղամարդու ձայնի տեսակների անցումային նոտաները կրծքային 

ձայնասահմանից գլխայինի 

Ցանկացած տղամարդ կարող է անցումային հատվածին մոտ գտնվող 

նոտաները կազմավորել կրծքային կամ ֆալցետային հնչողությամբ, այ-

սինքն՝ կամայականորեն փոփոխել ձայնային ապարատի աշխատանքի 

մեխանիզմը: Այդ ժամանակ կոկորդում պարզորոշ զգացվում է ձայնալա-

րերի տարատեսակ աշխատանքը տարբեր ձայնասահմաններում: 

Ձայնի կրծքային ու ֆալցետային հնչողությունը կախված է ձայնալա-

րերի աշխատանքի բնույթից: Կրծքային ձայնասահմանում ձայնալարերը 

միակցվում են իրենց ամբողջ լայնությամբ ու երկարությամբ: Ֆալցետա-

յին ձայնակազմավորման ժամանակ ձայնալարերն իրար կիպ չեն կըպ-

չում, այլ միանում են միայն եզրերով, իսկ կրծքային ձայնակազմավորման 

ժամանակ ձայնալարերը կպչում են միմյանց ամբողջ երկարությամբ ու 

լայնությամբ: 

Ամբողջ ձայնածավալով համաչափ և գեղեցիկ, բարձրորակ հնչողու-

թյան հասնելու համար անհրաժեշտ է ձայնալարերի աշխատանքի այս 

երկու մեխանիզմները՝ կրծքային և ֆալցետային, միավորել մեկ ընդհա-

նուր մեխանիզմի մեջ, այսինքն՝ միքստել (միախառնել), ինչպես նաև կի-

րառել ձայնածածկման եղանակը: 

 

Միքստ և ձայնածածկում 

 

Միքստը ձայնակազմավորման այն ձևն է, որի ժամանակ ձայնալա-

րերն աշխատում են ոչ թե մաքուր կրծքային կամ մաքուր ֆալցետային 

եղանակով, այլ այնպիսի մեխանիզմով, երբ միաժամանակ առկա են ձայ-

նալարերի աշխատանքի և՛ կրծքային, և՛ ֆալցետային տեսակները: 

Միքստը լիարժեք ձայն է, որից մշտապես օգտվել և շարունակում են 

օգտվել բոլոր երգիչները: Միքստը պարտադիր է ամբողջ ձայնածավալով 

համաչափ բարձրորակ հնչողություն կազմավորելու համար: Կրծքային 

ձայնասահմանում իրականցվող երգեցողության ժամանակ անհրաժեշտ 

է զարգացնել ոչ թե կրծքային, այլ գլխային հնչողությունը, քանի որ 
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կրծքային ձայնասահմանում այս կամ այն կերպ առկա է կրծքային հնչո-

ղությունը: 

Գլխային ձայնասահմանի օգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է 

աշխատանքում ներգրավել կրծքային հնչողությունը, բայց այնպես, որ 

ձայնածավալի վերին ձայնասահմանում ձայնը չծանրանա: 

Եթե կրծքային ձայնասահմանի ներքևի նոտաներն «ընկած են», և բա-

ցակայում է բարձր դիրքը, անհրաժեշտ է կրծքային ձայնասահմանի աշ-

խատանքը զուգակցել ձայնալարերի գլխային աշխատանքի տեսակով: 

Իսկ եթե գլխային ձայնասահմանը «նեղ է›› հնչում և հարուստ չէ օբեր-

տոններով, ապա պետք է զուգահեռաբար կիրառել նաև ձայնալարերի 

կրծքային աշխատանքի տեսակը: 

Այսպիսով, ձայնասահմանի ոչ լիարժեք հնչողությունը կախված է 

միայն կրծքային և գլխային ձայնասահմանների տոկոսային հարաբերակ-

ցությունից: 

Միքստն ամբողջ ձայնածավալի հավասարեցման և լիարժեք վերին 

ձայների ձեռքբերման մեթոդներից է: Ճիշտ միքստման դեպքում ձայնը 

չունի անցումային նոտաներ և ձայնածավալի իմաստով բնական կերպով 

է զարգանում:  

Ուսումնառության ընթացքում երգիչներն աստիճանաբար տիրապե-

տում են ամբողջ ձայնածավալով ձայնի հավասար հնչողությանը, հետևա-

բար նաև ձայնալարերի աշխատանքի միասնական խառը եղանակին: 

Ձայնասահմանների հավասարեցման մյուս մեթոդը ձայնածածկումն 

է, որն իրականացվում է միքստմանը զուգահեռ, քանի որ աշխատանքի 

այս երկու եղանակները փոխկապակցված միասնական համակարգ են: 

Ձայնածածկման իմաստն այն է, որ կցափողում առաջանա ավելի մեծ 

իմպեդանս: Ձայնածածկումն աշխատանքի այնպիսի եղանակ է, որի ըն-

թացքում զուգակցվում են միաժամանակ և՛ ձայնամգացումը, և՛ միքստու-

մը: Սրա ընթացքում կոկորդի դիրքն էապես չի փոխվում: 
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Կնոջ ձայնի ձայնասահմաններ 

 

Կնոջ ձայնն ունի երեք ձայնասահման և համապատասխանաբար եր-

կու անցում: Ամենացածր ձայնասահմանը կրծքայինն է: Կնոջ ցածր ձայ-

նատեսակների (մեցցո-սոպրանո, կոնտրալտո) համար անցումը զբաղեց-

նում է մոտավորապես մեկ կվինտա և ավել, բարձր ձայնատեսակների 

համար՝ ավելի քիչ՝ մեկ տերցիա: Կնոջ կրծքային ձայնասահմանը փոքր է: 

Կրծքային ձայնասահմանից վեր՝ առաջին անցումից հետո, կենտրոնա-

կան ձայնասահմանն է, որի ձայնածավալը մեկ օկտավա է, երբեմն՝ ավելի 

լայն: Կենտրոնական ձայնասահմանից վեր՝ երկրորդ անցումից հետո, 

գլխային ձայնասահմանն է, որը, ինչպես և կենտրոնական ձայնասահմա-

նը, ի ծնէ խառն է ՝ միքստված, բայց ձայնալարերի ֆալցետային տիպի 

տատանումների գերակայությամբ: Կանանց ձայները հարաբերականո-

րեն մաքուր ֆալցետային հնչողություն ունեն միայն ձայնածավալի ամե-

նաբարձր նոտաների դեպքում: Բարձր սապրանոների ձայնածավալի 

ամենաբարձր նոտաները ֆլաժոլետային բնույթ են կրում: 

Կնոջ ձայնի անցումային նոտաները կրծքային ձայնասահմանից դե-

պի կենտրոնականը և կենտրոնականից դեպի գլխայինը տարբեր ձայնա-

տեսակների պարագայում տարբեր են: Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ նույն 

տեսակին պատկանող, բայց տարբեր բնույթ ունեցող ձայների անցումա-

յին նոտաները կարող են տեղաշարժվել վերև ու ներքև: Այսպես՝ դրամա-

տիկ սոպրանոյի անցումային նոտաներն ավելի ցածր են, քան քնարական 

սոպրանոյինը: 

 

Ձայնասահման

 

Ձայնի տեսակը 

Անցումային 

նոտաները կրծքային 

ձայնասահմանից՝ 

կենտրոնականի 

Անցումային նոտաները 

կենտրոնական ձայնա-

սահմանից՝ գլխայինի 

սոպրանո ռե 1, մի բեմոլ 1, մի1 մի 2, ֆա 2, ֆա դիեզ 2 

մեցցո-սոպրանո մի 1, ֆա 1, ֆա դիեզ 1 դո 2, դո դիեզ 2, ռե 2 

կոնտրալտո սոլ 1, սոլ դիեզ 1, լյա 1 դո դիեզ 2, ռե 2, ռե դիեզ 2 
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Անհրաժեշտ է նշել, որ կնոջ ձայնի յուրաքանչյուր տեսակ միշտ մեկ 

օկտավա բարձր է տղամարդու համանման ձայնից: Այսպես, եթե համե-

մատենք կնոջ ամենաբարձր ձայնատեսակը՝ սոպրանոն, տղամարդու 

ամենաբարձր ձայնատեսակի՝ տենորի հետ, կտեսնենք, որ սոպրանոյի 

ձայնածավալի սկիզբն ու ավարտը մեկ օկտավա ավելի բարձր է տենորի 

ձայնածավալի սկզբից ու ավարտից: 
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Կանանց ձայների տեսակները 
 

Կնոջ ձայնը վերևից ներքև ունի հետևյալ հիմնական տեսակները՝ 

սոպրանո, մեցցո-սոպրանո և կոնտրալտո:  

Տղամարդու ձայնի հիմնական տեսակները վերևից ներքև հետևյալն 

են՝ տենոր, բարիտոն և բաս: 

Տղամարդու և կնոջ ձայների այս բոլոր տեսակներն իրենց հերթին 

բաժանվում են առանձին ենթատեսակների: 

Այսպես՝ կնոջ ամենաբարձր ձայնը՝ սոպրանոն, որի հիմնական ձայնա-

ծավալը փոքր օկտավայի լա-ից մինչև երրորդ օկտավայի ռե-ն է, վերևից 

ներքև ստորաբաժանվում է հետևյալ ենթատեսակների՝ կոլորատուրային 

սոպրանո, քնարա-կոլորատուրային սորպանո, քնարական սոպրանո, քնա-

րա-դրամատիկ սոպրանո, դրամատիկ սոպրանո: 

Կոլորատուրային սոպրանոն գլխային զարգացած ձայնասահման 

ունեցող ձայն է: Այն ունի թեթև, համեմատաբար թափանցիկ հնչողու-

թյուն: Այս ձայնին բնորոշ է ճկունությունը և վիրտուոզությունը: Այս են-

թատեսակին պատկանող ձայնը սովորաբար մեծ հզորության չի հաս-

նում, սակայն օժտված է մեծ թռիչքայնությամբ: 

Կոլորատուրային սոպրանոյի ձայնածավալը կարող է սովորական 

սոպրանոյից մեկ կվարտայով, մեկ կվինտայով կամ ավելի բարձր լինել, 

այսինքն՝ փոքր օկտավայի լա-ից մինչև երրորդ օկտավայի ֆա-ն, սոլ-ը և 

ավելի բարձր: 

Քնարական-կոլորատուրային (լիրիկո-կոլորատուրային) սոպրանոն 

վերին ձայնասահմանում զիջում է կոլորատուրային սոպրանոյին: Այն 

ավելի թավ է, սակայն օժտված է նույն ճկունությամբ ու պայծառությամբ, 

ինչը հատուկ է կոլորատուրային սոպրանոյին: Քնարա-կոլորատուրային 

սոպրանոն նույնպես բարձր թռիչքայնություն ունի: 

Քնարական սոպրանոյին հատուկ է համեմատաբար ավելի թավ, լայն 

ու հզոր հնչողությունը: Այն բավարար ճկունությամբ ճշտված չէ, սակայն 

ձայնի հնչերանգով լուսավոր է, արծաթահունչ ու ջերմ: Այս սոպրանոյի 

վերին նոտաները չեն գերազանցում երրորդ օկտավայի դո դիեզը, ռե-ն: 

Քնարադրամատիկ (լիրիկո-դրամատիկ) սոպրանոն քնարական 

երանգավորում ունեցող բավականաչափ լայն, հզոր ու թավ ձայն է: Քնա-
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րական երանգավորման հետ մեկտեղ հագեցված է ձայնի դրամատիկ 

երանգավորումով: Այս սոպրանոյի վերին նոտաները չեն գերազանցում 

երրորդ օկտավայի դո-ն, դո դիեզը: 

Դրամատիկ  սոպրանոն հնչողության հզորությամբ ու ձայնի դրամա-

տիկ հնչերանգի հագեցվածությամբ առանձնացող յուրօրինակ ձայն է: Այս 

ձայնը սոպրանո խմբի բոլոր ենթատեսակներից ամենթանձրն է և ամենա-

մուգ հնչերանգն ունի: Ցածր նոտաների հնչողության ժամանակ դրամա-

տիկ սոպրանոն հիշեցնում է մեցցո-սոպրանոյի հնչողությունը:  

Մոցցո-սոպրանոն կնոջ ձայնի միջին տեսակն է: Մեցցո-սոպրանոն 

փոքր օկտավայի ֆա, ֆա դիեզից մինչև երրորդ օկտավայի դո-ն ծավալ-

վող կրծքային, մուգ հնչերանգի, ջերմ հնչողություն ունեցող ձայն է: Իր 

առանձնահատկություններին համապատասխան՝ մեցցո-սոպրանոն դա-

սակարգվում է բարձր կենտրոնական և ցածր մեցցո-սոպրանոների: 

Բարձր մեցցո-սոպրանոյի ձայնը թավշյա է, թավ և բավականաչափ 

պայծառ: Ընդհանուր առմամբ իր բնույթով այն հիշեցնում է դրամատիկ 

սոպրանոյի հնչողությունը: Բարձր մոցցո-սոպրանոների շարքում հանդի-

պում են կոլորատուրային հատկություններով օժտված ձայներ: Նման 

ձայներն ստացել են կոլորատուրային մեցցո-սոպրանո անվանումը: 

Կենտրոնական մեցցո-սոպրանոն առանձնանում է ձայնի թավ, մուգ 

հնչերանգով: Այն ավելի լայն է և սահմանափակ ճկունություն ունի: Հնչո-

ղության մեջ գերակշռում է կրծքային երանգավորումը: 

Ցածր մեցցո-սոպրանոն հնյչողությամբ հիշեցնում է կոնտրալտոյի 

ձայնը: Այս ձայնի հնչերանգի մեջ գերակշռում է կրծքային հնչողությունը: 

Գլխային ձայնասահմանն է երկրորդ օկտավայի դո-ից մինչև երրորդ օկ-

տավայի դո-ն: Այն որոշ չափով նեղ է և ձայնի երանգով զիջում է կրծքային 

ու կենտրոնական ձայնասահմանների հնչողությանը: 

Կնոջ ձայնի ամենացածր տեսակը կոնտրալտոն է: Այն շատ հազվա-

գյուտ ձայներից է: Ձայնածավալը զբվաղեցնումէ փոքր օկտավայի մի-ից 

մինչև երկրորդ օկտավայի սոլ-ը, լյա-ն ներառող հատվածը: Կոնտրալտո-

յի մեջ գերակշռում է կրծքային հնչողությունը: Գլխային հնչողությունը 

գրեթե չի զգացվում: Այն հիշեցնում է տղամարդու բարձր ձայն: 
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Տղամարդկանց ձայների տեսակները 

 

Տղամարդու ձայնի տեսակներից ամենաբարձրը տենորն է: Տենորի 

աշխատանքային ձայնածավալը զբաղեցնում է փոքր օկտավայի լա-ից 

մինչև երկրորդ օկտավայի դո-ն: Տենորների խումբն ընդունված է բաժա-

նել վերևից ներքև հետևյալ ենթախմբերի՝ ալտինո տենոր, քնարական տե-

նոր, քնարա-դրամատիկ (սպինտո) տենոր, դրամատիկ տենոր, խարակ-

տերային տենոր: 

Ալտինո տենորն իր կառուցվածքով տղամարդու բոլոր ձայներից 

ամենաբարձրն է: Այս ձայնի մեջ գերակշռում է գլխային հնչողությունը: 

Այս թեթև ու թափանցիկ է հնչում: Ալտինո տենորն առանձնանում է շատ 

բարձր հնչեղ նոտաներով, որոնք ընդունակ են հասնելու մինչև երկրորդ 

օկտավայի մի-ն: Այս ձայնը շատ հզոր չի լինում, բայց թռիչքային է: Նրա-

նում գերակշռում է քնարականությունը: Քնարական տենորը ջերմ, 

քնքուշ, արծաթահունչ հնչերանգ ունեցող ձայն է: Հնչողությամբ այն կա-

րող է բավականաչափ նշանակալի ու պայծառ լինել: Այն քնարական տե-

նորը, որն օժտված է չափից ավելի քնարականությամբ և պայծառությամբ, 

բայց իր բնույթով ոչ մի կերպ չի կարող դասվել ալտինո տենորի շարքին, 

կոչվում է անդրքնարական (ուլտրաքնարական) տենոր: 

Քնարադրամատիկ տենորը (լիրիկո-դրամատիկ տենոր) քնարական 

երանգավորում ունեցող, դրամատիկ բնույթի, բավականաչափ հզոր ու 

թավ ձայն է: Ձայնի հնչողությամբ ու դրամատիզմով այն զիջում է զուտ 

մաքուր դրամատիկ հնչերանգին: Քնարադրամատիկ տենորն այլ կերպ 

անվանում են սպինտո տենոր: 

Դրամատիկ տենորը մեծ ու թավ ձայն է, որը բավական ուժգնություն 

ունի և կոչված է արտահայտելու ամենալարված, ամենադրամատիկ 

իրավիճակները: Դրամատիկ տենորը տենորային բոլոր ենթատեսակնե-

րից ամենաթանձրն ու մուգն է հնչերանգով: Դրամատիկ տենորին հա-

տուկ են բարիտոնային գունավորումները: 

Խարակտերային տենորը յուրօրինակ հնչերանգ ունեցող ձայն է: Այն 

զուրկ է ինչպես քնարական ձայնին հատուկ ջերմությունից ու 

գեղեցկությունից, այնպես էլ դրամատիկ ձայնի շքեղությունից, հագեցվա-



 
 

54 
 

ծությունից և ուժից: Այս ձայնը կոչված է կատարելու կենցաղային ու կա-

տակերգական բնույթի դերերգեր: 

Բարիտոնը տղամարդու ձայնի միջին տեսակն է: Բարիտոնի ձայնա-

ծավալը զբաղեցնում է մեծ օկտավայի լյա-ից մինչև առաջին օկտավայի 

լյա-ն: Բարիտոնը բաժանվում է վերևից ներքև հետևյալ ենթատեսակների՝ 

քնարական բարիտոն, քնարա-դրամատիկ բարիտոն, կենտրոնական բա-

րիտոն, դրամատիկ բարիտոն: 

Քնարական բարիտոնը (լիրիկո բարիտոն) թեթև, քնարական, մեղմ 

հնչողություն ունեցող ձայն է, մոտ է տենորային հնչերանգին, սակայն բա-

րիտոնային բնորոշ երանգավորում ունի:  

Քնարադրամատիկ բարիտոնը (լիրիկո-դրամատիկ բարիտոն) ձայնի 

պայծառ և թափանցիկ հնչերանգ ունի: Հնչերանգով այն քնարական է, իսկ 

բնույթով՝ ձայնի մետաղական ու արծաթահունչ երանգավորումների 

հաշվին դրամատիկ:  

Կենտրոնական բարիտոնն առանձնանում է թավ, խիտ, մուգ երան-

գավորում ունեցող հնչողությամբ: Այն բավականաչափ փափուկ է ու 

թավշյա: Այս ձայնի մեջ բացակայում է այն մետաղականությունը, որը 

բնորոշ է քնարադրամատիկ բարիտոնին: Հնչողության մեջ գերակշռում 

են կրծքային երանգավորումները: 

Դրամատիկ բարիտոնն այս խմբի բոլոր ենթատեսակներից ամենա-

մուգ երանգավորում ունեցող ու ամենաթավ ձայնն է: Կենտրոնական և 

վերին ձայնասահմաններում այն բավականաչափ ուժեղ և հզոր հնչողու-

թյուն ունի:  

Տղամարդու ձայնի ամենացածր տեսակը բասն է: Բասին բնորոշ է 

կրծքային հնչողությունը: Բասի ձայնածավալը զբաղեցնում է մեծ օկտա-

վայի ֆա-ից մինչև առաջին օկտավայի ֆա դիեզ-ի տարածքը: Սակայն լի-

նում են դեպքեր, երբ բաս ձայնին հանձնարարվում է կատարել մեծ օկ-

տավայի ֆա-ից ցածր նոտաներ (օրինակ՝ Մոցարտի «Առևանգում հարե-

մից» օպերայում Օսմինի դերերգի մեջ առկա է մեծ օկտավայի ռե-ն): Բա-

սի ենթատեսակներն են՝ բաս-բարիտոն, կատակերգական բաս (basso-

buffo), բարձր բաս, կենտրոնական բաս, ցածր բաս, բաս-օկտավիստ: 
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Բաս-բարիտոնը այնպիսի ձայն է, որը ներառում է թե՛ բարիտոնի, թե՛ 

բասի որակները: Սա իր կառուցվածքով բավական բարձր ձայն է, պայ-

ծառ է, մետաղական և միաժամանակ փափուկ հնչողություն ունի: Հնչո-

ղությամբ մոտ է բարիտոնին: 

Կատակերգական բասը (basso-buffo) փափուկ հնչողություն ունեցող 

ձայն է, որը բավականաչափ ազատ է հնչում վերին ձայնասահմանում և 

շատ հաճախ ձայնասահմանի որոշ հատվածներում հիշեցնում է ցածր 

բարիտոնի հնչողությունը: Սակայն բարիտոն ձայնի համեմատ կատա-

կերգական բասը հնչում է ավելի ծավալուն, ճկուն և ունի յուրահատուկ 

երանգավորում, որը հնարավորություն է տալիս կատարելու կատակեր-

գական բնույթի դերերգեր: 

Բարձր բասը պայծառ, լուսավոր, ջինջ հնչողություն ունեցող ձայն է, 

սակայն բաս-բարիտոնի համեմատությամբ օժտված է ավելի մուգ երան-

գավորմամբ: Բարձր բասի ձայնի հնչերանգը թանձր ու թավշյա է: Ներքևի 

ձայնասահմանում հզորությամբ համեմատաբար զիջում է կենտրոնական 

ու ցածր բասերին:  

Կենտրոնական բասն առանձնանում է մուգ երանգավորում ունեցող 

հնչողությամբ: Այն ավելի լայնաշունչ է, ավելի ծավալուն, սակայն համե-

մատաբար սահմանափակ ճկունություն ունի: Ձայնի ուժով բավականա-

չափ հզոր է:  

Ցածր բաս ձայնի հնչերանգում գերակշռում է կրծքային հնչողությու-

նը: Դրա ձայնածավալի վերևի նոտաները բավական ծանր հնչողություն 

ունեն: Ցածր բասն անվանում են նաև պրոֆունդային:  

Բաս-օկտավիստը ձայնածավալի տեսակետից բավականաչափ սահ-

մանափակ է: Բաս-օկտավիստը հազվագյուտ ձայն է և օժտված է կրծքա-

յին հնչողությամբ: Այն զարգացած է ցածր ձայնասահմանում: Հայտնի են 

դեպքեր, երբ այս ձայնն իջել է միչև կոնտրօկտավայի ֆա-ն: Բաս-օկտա-

վիստները, որպես կանոն, երգում են երգչախմբերում և ապահովում են 

բազմաձայնության հիմքը: 
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ՉՈՐՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 

 
Խոսքի և երաժշտության արտահայտչականություն 

Ռիթմ 

 

Ռիթմ է կոչվում միատեսակ կամ տարբեր տևողություն ունեցող 

հնչյունների կազմավորված հաջորդականությունը: Նոտաները կարող են 

ունենալ տարբեր տևողություններ, որոնք միավորվելով կարող են ստեղ-

ծել բազում ռիթմիկ ֆիգուրներ, ինչից էլ ստեղծվում է երաժշտական 

ստեղծագործության ընդհանուր ռիթմիկ պատկերը: Հենց այս ռիթմիկ 

պատկերն էլ կոչվում է երաժշտական ռիթմ: 

Յուրաքանչյուր երաժիշտ պետք է ունենա ռիթմի լավ զգացողություն, 

այլապես ստեղծագործությունը կարող է տուժել և բոլորովին այլ կերպ 

հնչել: Ռիթմն օգնում է առավել արտահայտիչ ներկայացնել տեքստը, բո-

վանդակությունը, բնույթը և այլն : 

Գոյություն ունեն ռիթմիկ հիմնական պատկերներ՝ պունկտիրային 

ռիթմ, սինկոպա, տրիոլ, դուոլ, կվինտոլ, կվարտոլ, սեքստոլ, սեպտոլ, դե-

ցիմոլ և այլն: Ռիթմը նույնիսկ կարող է որոշել ստեղծագործության ժան-

րային պատկանելիությունը: Ռիթմի շնորհիվ մենք կարող ենք տարան-

ջատել վալսը քայլերգից, մազուրկան պոլոնեզից և այլն: Սրանցից յուրա-

քանչյուրին բնորոշ են ռիթմիկ հատուկ պատկերներ, որոնք հանդիպում 

են ողջ ստեղծագործության ընթացքում: 

 

Արտասանական ապարատ 

 

Խոսքը բաղկացած է իրար հաջորող հնչյուններից, որոնք մեկ բառի 

կամ նախադասության ցանկացած հատվածի սահմաններում անընդհատ 

փոխարինում են միմյանց: Խոսքի ժամանակ վանկի միջին տևողությունը 

0.2 վայրկյան է: Ձայնի կամ հնչյունների հոսքի դադարը պայմանավորված 

է շունչ առնելու կամ էլ այս ու այն բառն ընդգծելու և կամ նախադասու-

թյան որևէ հատվածն առանձնացնելու անհնրաժեշտությամբ: Նախադա-
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սության իմաստը կախված է ոչ միայն բովանդակությունից, այլև արտա-

սանական ելևէջից (ինտոնացիա), որի պարտադիր տարրը խոսքի մեղա-

դայնությունն է (մելոդիկա): 

Խոսքի հնչյունները բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի՝ ձայնա-

վորներ և բաղաձայններ, որոնք տարբեր են թե՛ իրենց կազմավորման 

եղանակով, թե՛ հնչականական (ակուստիկ) բնութագրով: Խոսքի հնչյուն-

ների կազմավորումն իրականացնում է արտասանական ապարատը: Ար-

տասանության գործընթացին մասնակցում են բերանաըմպանային խո-

ղովակի մի շարք մկանային օրգաններ՝ շուրթերը, լեզուն, փափուկ քիմքը, 

կոկորդը, ինչպես նաև ստորին ծնոտը շարժող մկանները և ատամները: 

Արտասանական գլխավոր օրգանը լեզուն է: 

Կազմված լինելով տարբեր ուղղություններով ձգվող մկաններց՝ լե-

զուն ընդունակ է ամենատարբեր ձևերով փոփոխելու իր դիրքը: Բերանա-

ըմպանային խողովակում լեզվի կատարած տեղաշարժերի շնորհիվ 

փոփոխվում են ըմպանի և բերանի խոռոչների չափերը: Քանի որ լեզվի 

արմատն ամրացած է կորճոսկրին, դեպի վեր ու վար կատարած լեզվի 

շարժումներն այդ կորճոսկրի միջոցով հաղորդվում են կոկորդին: Ուստի 

լեզվի դիրքն ազդում է կոկորդի աշխատանքի վրա: Լեզուն մասնակցում է 

բոլոր ձայնավորների և բաղաձայնների մեծ մասի կազմավորմանը: Ձայ-

նավորների կազմավորման ընթացքում կոկորդում առաջացած ձայնն 

ազատորեն անցնում է բերանաըմպանային խողովակով՝ չհանդիպելով 

խիստ նեղացման լրիվ ծածկման ձևով արտահայտված որևէ խոչընդոտի, 

որն առկա է բաղաձայնների կազմավորման ժամանակ: Կախված բերանի 

և կոկորդի խոռոչների ձևից՝ ձայնը ձեռք է բերում բնորոշ ուժեղացում՝ 

օբերտոններ: Դրանց միջոցով է մեր լսողությունը մի ձայնավորը տարբե-

րում մյուսից: 

Բերանը փակելու կամ շուրթերն առաջ ձգելու միջոցով բերանի ձևը 

փոխելու դեպքում բոլոր ֆորմանտները ցածրանում են: Իսկ շուրթերը 

լայնությամբ ձգելու կամ բերանի բացվածքը մեծացնելու, այսինքն՝ ժպի-

տի դեպքում բոլոր ֆորմանտները բարձր դիրք են ընդունում: Յուրաքանչ-

յուր խոռոչ և դրա նեղացում առաջացնում են լրացուցիչ օբերտոններ, 

որոնք բնութագրում են տվյալ ձայնը:  
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Ըստ արտասանության ձևի՝ ձայնավորները խոսքի ժամանակ ունեն 

զգալի ուրույն տարբերություններ, որոնք պայմանավորված են բերանա-

ըմպանային խողովակի անատոմիական կառուցվածքով և կոկորդի դիր-

քի բնական մակարդակով: Առաջին հնչյունն արտաբերելիս ձայնային 

ապարատն արդեն նախապատրաստվում է հաջորդի արտասանությանը, 

տեղի է ունենում, այսպես կոչված, արտասանության նախապատրաս-

տական գործընթաց: Սրանով է պայմանավորված տարբեր վանկերի օգ-

տագործումը՝ երգեցողության ժամանակ ձայնային ապարատի դիրքի 

վրա ներգործելու նպատակով: 

Ձայնափակվածքի և արտասանական ապարատի աշխատանքն 

իրար կապող մեկ այլ մեխանիզմ է իմպեդանսը: Որոշակի ձայնավոր 

հնչյուններ մյուսների համեմատությամբ միշտ ավելի մեծ իմպեդանս 

ունեն: Ըստ իմպեդանսի աճման աստիճանի՝ ձայնավորները դասավոր-

վում են հետևյալ հերթականությամբ՝ ա, օ, ե, ու, ի: Բոլոր դեպքերում ա-ն 

ամենափոքր իմպեդանսն ունի, ու-ն և ի-ն՝ ամենամեծ: 

Երբ ձայնավորն իր բնույթով ուժգին չէ, իմպեդանսն անմիջապես աճում 

է և ձայնալարերը որոշ չափով ազատում ծանրաբեռնվածությունից: 

Խոսքի բաղաձայն հնչյունները կազմավորվում են հնչյունների ձևա-

վորման աշխատանքում աղմուկի ներգրավման շնորհիվ: Դրանք բերա-

նաըմպանային խողովակի տարբեր նեղվածքներն ու փակվածքներն են, 

որոնց միջով, որոշակի աղմուկ առաջացնելով, ներխուժում է օդի հոսքը:  

Ինչպես և ձայնավորների դեպքում, կոկորդի ներքին աշխատանքի և 

ձայնաճեղքի գործառույթի վրա մեծ է իմպեդանսի ազդեցությունը, ինչը 

զգալի է հատկապես ձայնալարերի վրա՝ ձայնեղ բաղաձայնների արտա-

բերման ժամանակ: Բոլոր ձայնեղ բաղաձայններն արտաբերվում են բե-

րանաըմպանային խողովակի խիստ նեղացման կամ փակման պայման-

ներում, այսինքն՝ շատ մեծ իմպեդանսի առկայությամբ: 

Բաղաձայնը զգալիորեն ազդում է ոչ միայն իրեն հաջորդող ձայնավո-

րի արտաբերման դիրքի ձևավորման, այլև ձայնալարերի միակցման 

բնույթի, այսինքն՝ ձայնի սկզբնական հնչերանգի առաջացման վրա: 
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Երգեցողության ընթացքում առոգանության հստակությունն ու բարե-

հնչյուն մեղեդայնությունն ապահովվում են բաղաձայններն արագ ու ակ-

տիվ արտասանելու և հենց ձայնավորները երգելու շնորհիվ: 

 

Արտասանական ապարատի աշխատանքը երգեցողության ժամանակ 

 

Խոսելով երգեցողության ժամանակ արտասանական ապարատի կա-

տարած աշխատանքի մասին՝ հարկ է նշել, որ այն արտաբերման ապա-

րատի տարբեր մեխանիզմների փոխկապակցված և փոխհամաձայնեց-

ված աշխատանքի միասնական համակարգ է, և երգեցողության ժամա-

նակ այդ մեխանիզմների գործողություններն իրարից առանձնացված 

ուսումնասիրությունը պայմանական բնույթ է կրում:  

Արտասանական ապարատի դիրքերը խոսքի և երգեցողության ժա-

մանակ չեն համընկնում, քանի որ երգչի ձայնային ապարատն այլ խնդիր-

ներ ունի, և այդ պատճառով սխալ կլինի երգեցողությունը դիտարկել որ-

պես որոշակի հնչյունների առանձնահատուկ արտաբերման միջոցով 

ձգված-երկարացված խոսք: Ձայնի հնչերանգի տեսակետից ճիշտ կազմա-

վորված մասնագիտացված երգչական ձայնը կոկորդի հատուկ դիրք և 

հարմարվածություն է պահանջում յուրաքանչյուր տեսակի ձայնի հա-

մար՝ ձայնաըմպանային խողովակի որոշակի երկարություն, բերանի 

ավելի մեծ բացվածք և բերանաըմպանային խոռոչների այնպիսի ձև, որը 

կնպաստի ձայնային էներգիան լավագույն ձևով դեպի արտաքին միջա-

վայր դուրս մղելու գործընթացին: 

Երգիչը պետք է այնպես կառուցի երգեցողության ժամանակ խոսքի 

ձայնավորներն ու բաղաձայնները, որ չխախտվի երգչական ձայնի սահու-

նությունը, և գեղեցիկ, ճկուն ու արտահայտիչ ձևով վերարտադրվի մեղե-

դայնությունը: 
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Արտասանական ապարատի և կոկորդի առանձնահատկությունները 

խոսքի և երգեցողության ժամանակ 

 

Երգեցողության ժամանակ ձայնային ապարատի դիրքը հիմնակա-

նում տարբերվում է խոսակցականից կոկորդի գործառույթով, որը տվյալ 

երգչի համար որոշակի դիրք է գրավում և պահպանում է այդ դիրքը բոլոր 

ձայնավորների արտաբերման ընթացքում ու ամբողջ ձայնածավալում: 

Տարբերվող առանձնահատկությունն այն է, որ կոկորդի դիրքը հաստա-

տուն ու անկախ է ձայնային ապարատի արտասանական շարժումներից:  

Երգելիս ձայնի բոլոր հնչյունները հավասար պետք է լինեն, այսինքն՝ 

հավասարապես պետք է ներառեն ձայնի երգչական հնչերանգի բոլոր 

առանձնահատկությունները: Սրա շնորհիվ ձայնային ապարատը վերած-

վում է ձայնի միասնական հնչերանգ ունեցող երաժշտական գործիքի: 

Հենց այդ նպատակով կոկորդն ընդունում է մեկ դիրք և բոլոր երգչական 

ձայնավորների ու երգային մեղեդու բոլոր հնչյունների դեպքում շարու-

նակում է մնալ նույն դիրքում: 

Եթե կոկորդն արդեն նոր դիրք է գրավել, և փոխվել են բերանաըմպա-

նային խողովակի չափերը, ու մեծացել է բերանի բացվածքը, նույն ձայնա-

վորը կազմավորելու համար անհրաժեշտ է փոխել նաև լեզվի դիրքը: 

Լավ մշակված ձայնի երգչական ձայնավորները խոսքի հնչյունների 

հետ համեմատած, ավելի կլորացված են ու առավել հավասար են հնչում: 

Այսպիսով, ձայնավորների միախառնումը (ռեդուկցիա) և դրանց մոտե-

ցումը հավասար պայծառության ու միանման հնչողության հանգեցնում է 

կլորացված և պատշաճ երգչական առոգանության: 

 

Խոսքի ճիշտ արտասանություն 

 

Երաժշտական ստեղծագործության խոսքն ունկնդրին հասցնելու 

խնդիրը միշտ դրվում է ուսանողի առաջ: Նա պետք է կարողանա դա անել 

հնարավորինս բնական կերպով՝ համադրելով այդ ձայնավորներն ու բա-

ղաձայնները մեղեդու հետ: Այս կարողությունը մեծ հմտություն և աշխա-
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տասիրություն է պահանջում: Շատ փոքր տոկոսին է հաջողվում սրան 

հեշտ հասնելը: 

Որպեսզի ֆրազի տեքստը բնական լինի և ունկնդրին լավ լսելի, յու-

րաքանչյուր երգիչ պետք է իմանա որոշ օրինաչափություններ:  

Վոկալ խոսքը պետք է լինի հասկանալի (այսինքն՝ ունենա արտասա-

նական հստակություն), բնական (այնչափ, որչափ թույլ է տալիս վոկալ 

գիծը), արտահայտիչ (այսինքն՝ իր մեջ ունենա տարրեր, որոնք խոսքը 

դարձնում են արտահայտիչ), երգեցիկ (այսինքն՝ հիմնված է վոկալ ձայ-

նավորների վրա): 

Պրոֆեսիոնալ երգեցողությունը պահանջում է խոսքի պարզություն և 

հասկանալիություն: Որքան էլ կատարողը լավ ձայն ունենա և լավ կա-

տարի ստեղծագործությունը, եթե չկա խոսքի հստակություն, նա չի կա-

րող պրոֆեսիոնալ երգիչ-երգչուհի համարվել: Եթե ունկնդիրը լարվում է 

ստեղծագործության ժամանակ տեքստը լսելու և հասկանալու համար, 

ապա նա ամբողջովին չի ընկալում երաժշտական նյութը, ձայնի գեղեց-

կությունը, էքսպրեսիան, այլ կենտրոնանում է, որ կարողանա ընկալի 

խոսքը: Խոսքի անհասկանալիությունը նյարդայնացնում է ունկնդրին, ին-

չի հետևանքով կատարողի մասին վատ տպավորություն է ստեղծվում: Ոչ 

պարզ արտասանությունը երգչի մեծ թերություններից է: 

Առոգանությունը՝ խոսքի հասկանալիությունը, կապված է բաղա-

ձայնների արտաբերման հստակությունից և արագությունից: Որպեսզի 

մեղեդին, երգայնությունն ու կանտիլենան չկորցնեն իրենց երաժշտակա-

նությունը, հարկավոր է բաղաձայններն արագ ասել՝ կապելով դրանց 

ձայնավորներին: Այն դեպքում, երբ բաղաձայնները շեշտված են, տուժում 

է երաժշտական նյութը՝ մեղեդին, այն կորցնում է իր երգային բնույթը: 

Բաղաձայնների հետ աշխատանքը պետք է սկսել վաղ մակարդակից: 

Տրվում են վարժություններ, որտեղ բաղաձայնը վերջում է: Այս կերպ ձայ-

նը վերջում մարում է և չի խանգարում ձայնավորին: Այն դեպքում, երբ 

ուսանողն ունի խոսքի հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ, այդ հարցը պետք 

է լուծի լոգոպեդը: 

Երբեմն կարող է նկատվել շրթունքների թուլություն: Այս դեպքում 

դասախոսը պետք է հատուկ վարժությունների շնորհիվ մարզի դրանք: 
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Պետք է հիշել, որ բաղաձայնների արտահայտիչ լինելն ապահովում է 

հաջորդող ձայնավորների հստակ լինելը: 

Մարիլլա Ֆրենին շուրթերի աշխատանքի մասին ասել է. «Բերանի, 

շրթունքների և այտերի մկանները պետք է լավ զարգացած լինեն երգչի 

մոտ: Ես կարծում եմ, որ այն պետք է հատուկ մարզել, հատկապես նրա 

համար, որ կարողանաս կատարել թափանցիկ piano»6: 

Լա Սկալայի թատրոնի սոլիստ Սեստո Բրուսկանտին կարծում է, որ 

պետք է լավ բացել բերանը և շուրթերով լավ արտասանել ձայնավորները: 

Ձայնավորները պետք է հստակ արտաբերել, իսկ բերանը՝ լավ շարժել: 

Խոսքի ամբողջական պատկերացում տրվում է միայն այն դեպքում, 

երբ այն, ինչպես խոսքի ժամանակ, հնչում է բնական կերպով: Որոշ 

ուսանողներ օժտված են այդ զգացողությամբ, իսկ մյուսների դեպքում 

դասախոսը պետք է ճիշտ ուղի ցույց տա: 

 

Ձայնատարություն, կանտիլենա 

 

Ձայնատարությունը երաժշտական ձայների շարժն է: Գոյություն 

ունի ձայնատարության երեք տեսակ՝ պոլիֆոնիկ, հարմոնիկ և հետերո-

ֆոն-ենթաձայնային:  

Պոլիֆոնիայում բոլոր ձայները ինքնուրույն են և հավասար նշանա-

կություն ունեն: Հարմոնիկում կա մեկ գլխավոր ձայն, որպես օրենք, վե-

րին ձայնը, մյուսները հարմոնիկ նվագակցության դեր ունեն և գլխավոր 

ձայնին հաղորդում են առավել վառ կերպարայնություն:  

Հետերոֆոն-ենթաձայնային ձայնատարության մեջ ձայները վարիա-

ցիայի են ենթարկում հիմնական մեղեդին: 

Ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ հետևել ձայնատարության 

սկզբունքներին: Ընդհանուր առմամբ ծանոթանալով նյութի ձայնատա-

րության օրենքներին, նա պետք է հաշվի առնի դրանք և, ելնելով դրանց 

սկզբունքներց, կատարի նյութը: 

Կանտիլենան համարվում է երգեցողության հիմնական տեսակը: Կան-

տիլենա նշանակում է կապված, սահուն երգեցողություն: Սա բոլոր ազգային 

երաժշտական դպրոցների երգեցողության հիմնական տեսակն է: 
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Կապված, սահուն կանտիլենային երգեցողություն ասելով հասկա-

նում ենք, որ երգիչը կարողանում է երգել լոգատո, նոտաները լավ կա-

պում է միմյանց: Սակայն այս տեսակի երգեցողության տիրապետումը 

դեռ չի նշանակում, որ ձայնն իդեալական դրվածք ունի: Այստեղ միայն լե-

գատոն բավական չէ, պարտադիր է նաև ձայնի սահուն, ծորացող բնույթը: 

Սկսնակ երգիչ-երգչուհիների մեծամասնությունը չի տիրապետում 

կանտիլենային երգեցողությանը: Դա տրվում է ժամանակի և փորձի ըն-

թացքում: Ճիշտ օգտագործման ժամանակ շնչառությունը սկսում է քիչ օգ-

տագործվել և դառնում է բավարար երկար նոտաների համար: 

Կարևոր է այստեղ լեգատո երգելու կարողությունը: Սկզբում դասա-

խոսն ուսանողին տալիս է լեգատոյով պարզ վարժություններ: Հետագա-

յում լեգատոյով բարդ վարժությունների, վոկալիզների և գեղարվեստա-

կան ստեղծագործությունների ժամանակ, կատարողը կարողանում է 

կապված երգել համեմատաբար մեծ ֆրազներ: 

Կանտիլենային երգեցողություն ստանալու համար մեծ նշանակու-

թյուն ունի տարբեր մեղեդիներում ճիշտ ձայնարտաբերման կարողու-

թյունը: Պետք է կարողանալ ձայնը ճիշտ տիրապետել գամմաներում, ար-

պեգոներում, տարբեր ինտերվալներով անցումներում: Ընդ որում, այդ ըն-

թացքում ձայնային ապարատում ոչինչ պետք չէ փոխել, բացի պահանջ-

վող ձայնի բարձրությունից: 

Այս տեսակի երգեցողության ընթացքում երգիչը պետք է կարողանա 

հետևել ճիշտ ձայնատարությանը: 

 

Ձայնի ճկունություն 

 

Ճկունություն ասելով հասկանում ենք արագ շարժման ընթացքում եր-

գելու կարողություն: Այս ունակությունը կարևոր է, որպեսզի երգիչը կարո-

ղանա երգել որոշ ստեղծագործություններ: Տարիներ շարունակ կոմպոզի-

տորներն օգտագործել են այս մեթոդը, որպեսզի կարողանան ցույց տալ 

ուրախություն, երջանկություն և այլն: Բել կանտոյի ժամանակաշրջանում՝ 

XVII դարի երկրորդ շրջանում և XVIII դարում, ստեղծագործությունները 

հիմնականում գրվում էին կոլորատուր սկզբունքով, որը պարտադիր էր բո-
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լոր տեսակի ձայների համար: XIX դարում, Ռոսինիից հետո, արևմտաեվրո-

պական երաժշտության կոլորատուրան իր մաքուր տեսքով օգտագործվում 

էր հիմնականում կանացի բարձր ձայների պարտիաներում:  

Այս տեխնիկայի տիրապետումը պարտադիր պայման է բոլոր պրո-

ֆեսիոնալ ձայների համար, քանի որ յուրաքանչյուր երգիչ պետք է կարո-

ղանա երգել տարբեր ժամանակաշրջանների և ազգային երաժշտական 

դպրոցին պատկանող ստեղծագործություններ: Սակայն միայն կոլորա-

տուր սոպրանոների համար է այս երգելաձևը պարտադիր և հիմնական: 

Հենց այս տեսակի ձայների համար են XIX դարում ստեղծվել կոլորատուր 

ստեղծագործություններ:  

Ճկունություն կարող է զարգացնել իր մոտ յուրաքանչյուր երգիչ: 

Ոմանց մոտ դա շատ հեշտ է ստացվում, ոմանց համար էլ դա բարդ 

տրվող գործընթաց է: Կան բնության կողմից տրված շարժուն ձայներ, ում 

համար այս տեխնիկան շատ դյուրին է: Այս ունակությունը բոլորովին 

կապված չէ ձայնի բնույթի հետ: Լինում է այնպես, որ թանձր ներքևի ձայը, 

օրինակ բասը, շատ հեշտությամբ կարողանում է ճկունություն զարգաց-

նել, իսկ մյուսին՝ թեթև տենորին, ճկունությունը տրվում է մեծ դժվարու-

թյամբ: Ձայնի շարժությունը կապված է տվյալ անձի ֆիզիոլոգիայի հետ:  

Այն կարելի է մարզել սիստեմատիկ վարժանքների միջոցով: Սա-

կայն, առավելությունը միշտ նրանց կողմն է լինում, ում այս կարողությու-

նը տրված է բնության կողմից:  

Եթե կոլորատուր և լիրիկո-կոլորատուր ձայների համար ճկունու-

թյունը կարևոր պայման է, և դրանով որոշում է նրանց պրոֆեսիոնալիզմի 

աստիճանը, ապա մյուս ձայների համար դա անպայման է, չնայած, որ 

մեծ զարգացում չի ստանում: Բասերը, բարիտոնները, մեցցո-սոպրանո-

ները և դրամատիկ սոպրանոներն իրենց երգամասում միշտ ունենում են 

ճկունության հատվածներ:  

Ճկունությունը ձեռք է բերվում հատուկ մշակած վարժությունների և 

վոկալիզների միջոցով: Կարելի է դիտարկել Զեյդլերի, Կոնկոնեի, Պանոֆ-

կայի և Լյուտգենի վոկալիզները:  

Անկարելի է չափազանց արագ տեմպով վարժությունների կատա-

րումն այն ժամանակ, երբ ուսանողն այն դեռ չի յուրացրել հանդարտ 
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տեմպով: Միայն հանդարտ տեմպում այն կերտելուց հետո կարելի է 

հետզհետե արագացնել ռիթմը: Միանգամից արագ տեմպով ստեղծագոր-

ծության կատարումը հանգեցնում է նոտաների լղոզման, դրանց սխալ 

կատարման: Սկզբում հարկավոր է արագ տեմպով կատարել որոշ գամ-

մաներ. ոչ մեծ արպեջիոային քայլեր, ֆորշլագներ, գրուպետոներ, պաս-

սաժներ և տրելներ պետք է կատարել առավել ուշ շրջանում: 

Այս վարժությունը դրական արդյունք է ունենում նաև ձայնի վրա: Արագ 

տեմպով վարժությունները ներկայացնում են յուրատեսակ մարմնա-

մարզում ձայնային ապարատի համար: Այս վարժությունների հետևանքով 

խռչակը ձեռք է բերում ձգվածություն և էլաստիկություն: 

Ճկունությունը չի զարգանա այնքան ժամանակ, մինչև երգիչը չգտնի 

խռչակի և շնչառության կապի ճիշտ կապը: Ճկունությունը դյուրացնում է 

խռչակի աշխատանքը:  

 Արագ տեմպով երգելու ժամանակ հարկավոր է ուշադիր լինել նո-

տաների ինտոնացիային:  

 

Երաժշտական նրբերանգներ 

 

Մեղեդու կազմավորման հարցում մասնակցում են նաև մեղեդիական 

նրբերանգները: Հենց սրանք են ստեղծում մեղեդու բնույթը: Նպաստում 

են նրա ազդեցիկ և երգեցիկ լինելուն: Կատարողը պետք է կարողանա 

հմտորեն կիրառել սրանք: Նրբերանգների նշանակությունները սերտե-

լուց հետո, կատարողն անցնում է դրանց օգտագործմանը: 

Ստորև տրվում է հիմնականում հանդիպող մեղեդիական նրբերանգ-

ների ցուցակն ըստ աճող ուժգնության.  

pp (pianissimo) - երկու պիանո կամ պիանիսսիմո - շատ մեղմ 

p (piano) – պիանո – մեղմ 

mf (mezzoforte) – մեցցոֆորտե - ոչ այդքան ուժեղ 

f (forte) – ֆորտե – ուժեղ 

ff (fortissimo) – երկու ֆորտե կամ ֆորտիսսիմո – շատ ուժեղ 

sf (sforccando) – սֆորցանդո – միանգամից ֆորտե 

sp (subito piano) – սուբիտո պիանո – միանգամից պիանո 
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Սրանք մեղեդիական այն հիմնական նրբերանգներն են, որոնք կօգ-

նեն երգչին՝ մեղեդին կատարելիս այն առավել ցայտուն, վառ ու արտա-

հայտիչ դարձնել: 

 

Ստեղծագործությունների կատարումը խոսքի և երաժշտության 

միջոցով 

 

Երգեցողությունը երաժշտակատարողական արվեստի միակ տե-

սակն է, որտեղ երաժշտական արտահայտչամիջոցներին զուգահեռ ան-

հրաժեշտ է տեքստի առկայություն: Այս դեպքում արդեն կատարողական 

հմտության կողքին դրվում է ունկնդրին պոետիկ տեքստի իմաստը պարզ 

և հստակ հասցնելու խնդիրը: 

Պրոֆեսիոնալ երգչի համար կարևոր կետերից է առոգանության 

(դիկցիայի) հստակությունը: Նա պետք է հմտորեն միաձուլի հնչյունը 

խոսքի հետ: Սա ուսանողի համար սովորաբար բարդ առաջադրանք է լի-

նում: Այս ունակությունը նույնպես անհատական է, մի երգչի մոտ այն 

հմտորեն սինթեզված է բնության կողմից, և խոսքի արտաբերումը չի 

խանգարում երգեցողությանը: Մյուս դեպքում, ուսանողին հանձնարար-

վում է որոշ ժամանակ չարտաբերել խոսքը, այլ օգտագործել միայն ձայ-

նավորները: Այս կերպ, ուսանողը լավ յուրացնում է նյութի երաժշտական 

մասը, այնուհետև ծանոթանում է տեքստին: 

Որոշ դասախոսներ այն կարծիքին են, որ, քանի որ երգեցողությունը 

ներկայանում է որպես ամրակայված բարձրությամբ ձգված խոսք, ապա 

պետք է երգել այնպես, ինչպես խոսում ես: Բայց գիտականորեն 

հաստատված է, որ խոսքի և երգեցողության ժամանակ արտասանական 

ապարատը տարբեր է:  

Պրոֆեսիոնալ երգեցողության մեջ ձայնային ապարատի դիմաց այլ 

խնդիրներ են դրվում, քան խոսքի ժամանակ: Երաժշտական ձայնը պա-

հանջում է կոկորդի հատուկ դիրք և կեցվածք՝ առավել լայն բացված բե-

րան և այլն: Կատարողը պետք է ձայնավորները և բաղաձայններն այն-

պես կարգավորի, որ դրանք չխանգարեն ձայնի կանտիլենային բնույթին: 

Խոսքերը պետք է միաձուլվեն հնչող երաժշտական գծին: Դրա համար 
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սխալ կլինի այն կարծիքը, որ երգեցողությունը ձգված խոսք է: Երգեցողու-

թյունը ձայնային ապարատի հատուկ կոորդինացիայի հետևանք է, որը 

լիովին տարբերվում է խոսքից: 

 

Խոսքի արտահայտչականություն 

 

Կատարողը պետք է կարողանա ունկնդրին հասցնել ստեղծագործու-

թյան տեքստը, նրան ուղղորդի դեպի բովանդակություն, որ հասկանա եր-

կի իմաստը:  

Տարբեր ազգային դպրոցի ներկայացուցիչներ յուրովի են մոտենում այս 

հարցին: Իտալական դպրոցի կոմպոզիտորների մոտ նկատելի է վոկալին 

մեծ տեղ տալը, ինչը չես կարող ասել ֆրանսիական, գերմանական, ռուսա-

կան և այլ դպրոցի ներկայացուցիչների մասին: Իտալականի դեպքում կա-

րևորությունը տրվում է ձայնի ցուցադրմանը, իսկ մյուս կոմպոզիտորների 

մոտ խոսքն ու երաժշտությունը փոխկապակցված են միմյանց հետ:  

Այսպիսով, երգիչ-կատարողը մինչ ստեղծագործության կատարմանն 

անցնելը, ծանոթանում է տեքստի բովանդակությանը, նոր անցնում վոկա-

լին: Այդ կերպ նա կարողանում է ավելի պատկերավոր, գունագեղ ու 

արտահայտիչ ներկայացնել ստեղծագործությունը:  

Կատարողի լեզուն պետք է շատ ճկուն լինի: Այն պետք է հարկ եղած 

ժամանակ սահուն անցնի մի լեզվից մյուսը: Անցնելիս միանգամից պետք 

է վերհիշել տվյալ լեզվի առանձնահատկությունները: Երաժշտական քո-

լեջներում, հետագայում նաև կոնսերվատորիայում, ուսանողը սկզբի մո-

դուլներում անցնում է իտալերեն: Սա մեծ ձեռքբերում է ուսանողների 

համար: 

Հաշվի առնելով, որ վոկալ ստեղծագործությունների ստվար մասն 

իտալերենով է, ուսանողի համար սա դառնում է մայրենի լեզվի նման մի 

բան: Շատ են հանդիպում ռուսերեն ստեղծագործություններ, որոնք, հա-

մեմատաբար հեշտ է տրվում ուսանողին, և վերջինս էլ դրանք ճիշտ է 

ներկայացնում ունկնդրին:  
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Հետևելով արտասանական ապարատի ճիշտ դրվածքին՝ կատարողը 

կարող է հմտորեն անցում անել մի լեզվից մյուսը: Նա պետք է նաև չմոռանա 

տվյալ լեզվի շեշտադրության առանձնահատկությունների մասին: 

 

Օբերտոն 

 

Երաժշտական տոները բարդ երևույթներ են իրենցից ներկայացնում: 

Դրանք բաղկացած են տատանումներից, որոնք ունեն բազում հաճախու-

թյուններ և ուժեր: Ձայնն ունի հիմնական տոն, որը որոշում է հնչյունի 

բարձրությունը և ածանցյալ տոները՝ օբերտոնները: Օբերտոնները կազմ-

վում են օկտավա, ապա կվինտա, կվարտա և սեկունդաներ հերթականու-

թյամբ: Եթե այս օբերտոնային նոտաները նվագենք դաշնամուրով, հար-

մոնիկ, գեղեցիկ հնչողություն կլսենք: Սրանք ականջի համար ընկալվում 

են որպես ձայնի զարդարանք՝ տեմբր:  

Օբերտոնների քանակը կարող է շատ տարբեր լինել: Սկզբնական վի-

ճակում գտնվող խռչակի արտաբերած ձայնի օբերտոնների քանակը կա-

րող է լինել մինչև մի քանի տասնյակ: 

Ուսանողը պետք է զգա օբերտոնները, բայց չտրվի դրանց լսելուն: 

 

 

Վիբրատո 

 

Ձայնի հանչերանգը պայմանավորված է ոչ միայն ձայնի սպեկտորա-

յին կառուցվածքով, այլև վիբրատոյով՝ թրթիռով: Վիբրատոյի շնորհիվ 

ձայնը դառնում է ավելի ջերմ, կենսախինդ ու արտահայտիչ: Մարդու լսո-

ղության միջոցով վիբրատոն ընկալվում է որպես ձայնի հնչերանգի բա-

ղադրիչ: Ձայնագետների կողմից վիբրատոյի ուսումնասիրման ժամանակ 

պարզվել է, որ ձայնը գեղեցիկ, հոսող բնույթ ունի այն դեպքում, երբ վիբ-

րատոն տեղի է ունենում մեկ վայրկյանում վեցից յոթ անգամ հաճախու-

թյամբ: Ավելի արագ կամ ավելի դանդաղ վիբրատոների դեպքում ձայնը 

լսողության համար պակաս դուրեկան է դառնում: Վիբրատոն բարդ ե-

րևույթ է: Ինչպես ցույց են տալիս հետազոտությունները, երգչական ձայնի 
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վիբրատոները կախված են ձայնի բոլոր հատկությունների պարբերական 

փոփոխություններից՝ բարձրության, ուժգնության և ձայնի հնչերանգի, 

որոնք տատանվում են այդ նույն հաճախությամբ:  

Եթե երգչական ձայնի գրամաֆոնային սկավառակը կամ ձայնա-

գրիչով կատարած ձայնագրությունն ունկնդրենք ձայնագրման ժամանակ 

եղած արագությունից երկու անգամ պակաս արագությամբ, հեշտ կլինի 

վիբրատոն զգալ դանդաղեցված տեսքով: 

Ձայնը մեկ օկտավա ցածր կհնչի, կփոխվի ձայնի հնչերանգը, քանի որ 

օբերտոնային ամբողջ համակարգը կտեղաշարժվի մեկ օկտավա ներքև, և 

հստակորեն կզգացվի բարձրության վիբրատոն, որը տատանման մեծ 

թափ կունենա: Ինչպես պարզվել է, ձայնը վիբրատոյի ընթացքում սովո-

րաբար փոխում է բարձրությունը մեկից երկու տոնով, երբեմն ավելի 

շատ, այսինքն՝ այն տատանվում է միջին հաճախության շուրջը, ինչը 

մարդն ընկալում է որպես հիմնական բարձրություն՝ տոն: 

Հիմնական տոնը կես տոնով կամ ավելի շատ տեղաշարժվելու ըն-

թացքում (օրինակ՝ ռե-ից ռե-դիեզ) առաջանում է նաև ուժգնության վիբ-

րատոն, այսինքն՝ առաջ են գալիս ձայնի ամպլիտուդի նույնպիսի ռիթմիկ 

վիբրատոներ: 

Ձայնի հնչերանգային վիբրատոն կարելի է պատկերացնլ որպես 

նույն բարձրության վրա գտնվող ձայների բնույթի փոփոխություն, օրի-

նակ, փոփոխություն ա-ից օ, կամ ավելի պայծառից դեպի ավելի մուգը: 

Եթե պատկերացնենք, որ ձայնի բարձրացմանը և ուժգնացմանը զուգըն-

թաց փոխվում են վիբրատոն և դրա բնույթը, ապա դյուրին կդառնա հնչե-

րանգային վիբրատոյի էությունը պարզելը: Տարբեր երգիչների վիբրատո-

յի բոլոր երեք տեսակները փոփոխվում են տարբեր հարաբերակցությամբ:  

Մի մասի պարագայում գերակշռում է բարձրության վիբրատոն, իսկ 

ուժգնության ու հնչերանգի վիբրատոն ավելի քիչ են արտահայտված, 

մյուսների դեպքում՝ հակառակը:  

Քանի որ փոփոխվում է նույն վիբրատոյի հաճախությունը, ապա 

հեշտությամբ կարելի է պատկերացնել այն հսկայական բազմազանու-

թյունը, որ վիբրատոն կարող է հաղորդել երգչական ձայնի հնչերանգին:  
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Բավական է հիշել մի շարք ականավոր կատարողների ձայները, որ-

պեսզի հասկանալի լինի, որ ձայնի գեղեցկությունը կարող է զուգորդվել 

վիբրատոյի բավական տարբեր որակներով: 

Վիբրատոն ձայնը դարձնում է տաք, կենդանի և արտահայտիչ: Սա 

բարդ պրոցես է: Ինչպես ցույց են տվել հետազոտություննրը, ձայնի միջի 

վիբրացիաները կապված են բարձրության, ուժի և տեմբրի հետ: Վիբրա-

տոյի ֆիզիոլոգիան դեռ ամբողջովին ուսումնասիրված և բացահայտված 

չէ, սակայն պարզ է, որ այն ի հայտ է գալիս խռչակի տատանումների հե-

տևանքով: 

 

Բեմական կեցվածք 

 

Նոր ուսանողի հետ երգեցողության դաս սկսելիս, անհրաժեշտ է 

միանգամից ուշադրությունը կենտրոնացնել արտաքին որոշ մանրուքնե-

րի՝ իրանի, գլխի և բերանի դիրքին: 

Որոշ դասախոսներ կարծում են, որ երգելու ժամանակ հարկավոր է 

լավ հենվել ոտքերի վրա, ողնաշարն ուղղել և կրծքավանդակն առաջ պա-

հել: Այս տեսակի կեցվածքի ժամանակ խորհուրդ են տալիս ձեռքի ափերը 

հետևում խաչել և, ձգելով ուսերը, հետ պահել: Այս լարված դիրքը որոշ 

դասախոսներ ճիշտ են համարում:  

Այլ դասախոսներ կողմ են մարմնի ազատ լինելուն՝ առանց որևէ 

կոնկրետ դիրքի պարտավորվածության: Այս դեպքում ուսանողին տրվում 

է լիարժեք ազատություն կեցվածքի հարցում:  

Հարկ է նշել, որ կեցվածքը ձայնարտաբերման գործում դեր չի խա-

ղում: Երգիչը պետք է կարողանա ամեն դիրքով երգել:  

Երգչի դիրքը նշանակալի դեր ունի: Ինչպես բեմ դուրս գալ, ինչպես 

մոտենալ գործիքին, ինչպես ներկայանալ երգելու ընթացքում, սրանք կա-

րևոր հիմնախնդիրներ են երգչի համար: Երգիչը պետք է միանգամից 

հարմարվի երաժշտական գործիքի կողքին բնական, անկաշկանդ կանգ-

նելուն, ձեռքերն ազատ պահելուն և այլն: 

Այն դիրքը, որի ժամանակ կրծքավանդակը ազատ է, ձայնն առավել 

լավ է կազմավորվում: Բոլորին հայտնի է, որ նստած վիճակում դժվար է 
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երգել, քան կանգնած, և երբ երգիչը երգում է օպերայում նստած, կամ 

իջեցնում են մի ոտքը, կամ փորձում են երգել ձգված վիճակում: Նստած 

վիճակում մարմնի դիրքը փոփոխվում է, և օդն արտաշնչելը դժվարանում 

է:  

Գլխի դիրքը նույնպես կարևոր է ձայնարտաբերման և գեղագիտա-

կան տեսանկյունից: Արտիստի մողջ արտաքին տեսքը պետք է իդեալա-

կան լինի: Գլուխը շատ բարձր պահող կամ դեպի կրծքավանդակ իջեցրած 

երգիչը վատ տպավորություն է ստեղծում: Գլուխը պետք է նայի հանդի-

սատեսին ուղիղ և պտտվի ու շարժվի՝ կախված կատարողական պա-

հանջներից: Լարված դերքը միշտ աչք է ծակում և երբեք արդարացված չէ: 

Շատ բարձրացված գլուխը բերում է խռչակի դիմային պատի լարվածու-

թյուն, ինչն ազդում է ձայնակազմավորման վրա: Շատ իջեցված գլուխը, 

որպես օրենք, վատ սովորություն է և դասախոսի բացթողումը:  

Պետք է ուշադրություն դարձնել նաև դեմքի մկանների հանգստու-

թյանը և երգեցողության ժամանակ լարվածությանը: Դեմքը պետք է 

ազատ լինի և մեկ նպատակ ունենա՝ ստեղծագործության բովանդակու-

թյան բացահայտում: Որոշ դասատուների համար մշտական ժպիտը 

պարտադիր հարց է: Իրականում այն ոչ բոլորի համար է պետքական: Այն 

կարելի է օգտագործել վարժանքների ժամանակ՝ որպես կարևոր մեթոդ: 

Երգեցողական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ լավ ձայնարտաբերումը 

հնարավոր է առանց դրա առկայության և որոշ պրոֆեսիոնալ երգիչներ 

կատարում են շրթունքներն առաջ բերած՝ առանց ժպիտն օգտագործելու:  
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ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 

 
Ձայնավարժություններ 

 

Մինչ ստեղծագործության կատարմանն անցնելը, նշանակալի դեր 

ունի ձայնավարժանքը: Այս կերպ կոկորդի մկանները ստանում են աշ-

խատանքային տեսք: Երգչի համար ձայնավարժությունը նույնն է, ինչ 

սպորտսմենի համար մարզանքը: 

Յուրաքանչյուր երգիչ, մինչ բուն ստեղծագործության կատարմանն 

անցնելը, պետք է ամեն օր ձայնավարժություն կատարի: Ձայնը մարզելու 

համար վարժություններ են անում, վոկալիզներ կամ որոշ ստեղծագոր-

ծություններ, որոնք լավ մարզում ու բացում են երգեցիկ ապարատը: 

Եթե երգիչը լավ մարզված է և պրոֆեսիոնալ, ապա ձայնավարժու-

թյունը կարող է կարճ տևել: Որոշ պրոֆեսիոնալներ նույնիսկ կարող են 

բեմ բարձրանալ ձայնավարժություն գրեթե չարած: Այն դեպքում, երբ 

պետք է երգել բարդ ստեղծագործություններ, ձայնավարժությունը ամեն 

դեպքում պարտադիր է դառնում: 

Օրինակ Է. Կարուզոն այն օրերին, երբ երգում էր քնարական ստեղ-

ծագործություններ, վարժվում էր լիրիկական բնույթի վոկալիզների և ձայ-

նավարժությունների վրա, իսկ դրամատիկ պարտիա կատարելու ժամա-

նակ փոխվում էր ձայնավարժանքի բնույթը7: Ձայնավարժության գլխա-

վոր ֆունկցիան է երգչին հասցնել պահանջվող ստեղծագործության 

կատարման համար համապատասխան պատրաստվածության: 

Դասի ժամանակ ձայնավարժությունը պետք է սկզբում պարզ լինի, 

ապա, հետզհետե բարդանա: Վարժությունների շնորհիվ է կատարողը 

կարողանում լեգատո, ստակատո, թռիչքներ, ճկունություն և այլ կատա-

րողական հնարների մեջ հմտանալ: 

Սկսնակ երգիչն իրավունք չունի միայնակ ձայնավարժություն կա-

տարելու: Նա կարող է դա անել միայն այն դեպքում, երբ դասախոսը 

վստահ է, որ այլևս չի վնասի իր ձայնային դրվածքը: Փորձով և օժտված 

երգիչն արդեն կարող է իրեն թույլ տալ ինքնուրույն վարժվել: Այս 
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դեպքում պետք է ժամանակի ընթացքում փոփոխել ձայնավար-

ժությունները, որպեսզի նա ամեն վայրկյան պատրաստ լինի անցնելու 

նոր նյութին: 

Ձայնավարժության տևողությունն ամեն երգչի մոտ անհատական է: 

Յուրաքանչյուր կատարող ինքը պետք է զգա, թե որչափ վարժությունից է 

նա հասնում ցանկալի որակի: Միջին հաշվարկով 10-15 րոպեն բավարար 

է լիովին ձայնը բացելու համար: 

Վարժությունների մեծ մասը հեշտ է տրվում դո մաժորում: Դրանք 

հարկավոր է փոխադրել կես-կես տոներով վեր կամ վար: Տոնայնություն 

ընտրելիս պետք է հաշվի առնել ուսանողին հարմար դիապազոնը:  

Որպեսզի դասախոսի համար պարզ լինի, թե որտեղից կարելի է օգտ-

վել վարժություններ ընտրելիս, ստորև տրվում է դրանց ցուցակը, ապա և 

որոշ նոտային օրինակներ. 
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Додонов А. Руководство и правильная постановка голоса, развития и 

укрепления голосовых органов и изучения искусства пения, ч. I и II 
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Ламперти Ф. Первоначальные упражнения и вокализы. Спб., изд. 

Бесселя. 



 
 

74 
 

Назаренко И. К. Искусство пения. Хрестоматия. М., «Музыка», 1963. 

Нежданова А. В книге: В. Подольская. Нежданова и ее ученики. М., 

Музгиз, 1960. 

Рождественская В. Ф. В сборнике «Вопросы вокальной педагогики», 

вып. II, «Музыка», 1964. 

Трояновская А. 100 вокальных упражнений (с пояснительным текс-

том). М., Музгиз, 1934. 

Фучито С. и Бейер Б. Искусство пения и вокальная методика Э. Кару-

зо. Л., «Тритон», 1935. 

 

Կատարել մեկ նոտայի վրա ձայնի վերարտադրումը տարբեր հնչյուն-

ներով. այս վարժությունը համարվում է պարզ ձայնավարժություններց 

մեկը, որը հետագայում մեծ արդյունք է տալիս երգչի կատարելագործման 

գործում: Այս ժամանակ վերցվում է որևէ հնչյուն, որի վրա ա ե ի o ու ձայ-

նավորներով վոկալիզացիա է կատարվում: Սկզբում հանձնարարվում է 

մեկ ձայնավոր, ապա երկու (ա-o, ա-ու, ի-ա, ու-ի և այլն), երեք (ա-o-ու, ա-

ե-ի և այլն), չորս (ա-ե-o-ու և այլն) և հինգ (ա-ե-ի-o-ու, ի-ե-ա-o-ու և այլն): 

Ձայնավորների համակցումներն ընտրվում են ըստ ուսանողի հնարավո-

րությունների, կախված այն բանից, թե որ ձայնավորն է հեշտ ստացվում, 

որը դժվար: 
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Ստույգ, հստակ երգեցիկ ձայն ստանալու համար տրվում է հետևյալ 

վարժությունը՝ համեմատաբար հեշտ տրվող ձայնավորի և դիապազոնի 

հարմար մասում: Ապա այն պետք է փոխադրել վեր կամ վար:  

 
 

Երեքից մինչ հինգ նոտաներից բաղկացած ձայնավարժություններ 

(լեգատո) 

 

Այս տիպի վարժությունն էլ պարզ տեսակներց է, որը լեգատոյով կա-

տարելիս լավ բացում է ձայնը: Սրանով կարելի է հասնել բարձր և ցածր 

օկտավաների և լավ մարզել մկանները:  

Լեգատոյի կերտման համար տրվում են հետևյալ վարժությունները. 
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Կատարման ժամանակ պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնել 

առաջին հնչյունի վրա, որը պետք է ունենա ակուստիկ ճիշտ դրվածք և 

ազատ ու ծորուն բնույթ: Հաջորդող հնչյունի ժամանակ կոկորդի դրվածքը 

չի փոխվում և նույն չափի շնչով է երգվում: Մի հնչյունից մյուսին անցնելն 

արվում է առանց որևէ հրման, հանգիստ և սահուն: Վարժությունը կա-

տարվում է դանդաղ տեմպով, ուսանողին համեմատաբար հարմար ձայ-

նածավալում:  
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Երեքից մինչ հինգ գամմայական շարժման ժամանակ գեղեցիկ լեգա-

տո ստանալու համար կարելի է հանձնարարել հետևյալ վարժու-

թյունները. 
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Բաղաձայն և ձայնավոր հնչյունների միակցությամբ 

ձայնավարժություններ 

 

Առաջին արդյունքը լավ կերտելուց հետո կարելի է անցնել ձայնա-

վարժության այս տեսակին: Բաղաձայնների առկայությունը հետագայում 

օգնում է երաժշտական ստեղծագործություն կատարելիս ճկունորեն ան-

ցումներ կատարել: Այդ վարժություններից են օրինակ մա-մո-մու, մա-մե-

մի, մա-մե-մի-մո-մու, զա-զե-զի-զո-զու, կա-կե-կի-կո-կու և այլն:  

Այս տեսակի վարժությունները պետք է երգել միջին տեմպով և ձայ-

նածավալի միջին հատվածում: Սկզբում ընտրվում է համեմատաբար 

հեշտ տրվող ձայնավոր, ապա հերթով ավելանում են դրանք.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Արդեն երկրորդ մոդուլում ուսանողից պահանջվում են տրված վար-

ժություններին տիրապետելը: 

Ձայնավորներին լավ տիրապետելու համար կարելի է հանձնարարել 

հետևյալ վարժությունները. 



 
 

79 
 

 
Բաղաձայններից ոչ այդքան երգեցիկների թվին է պատկանում դ 

տառը, որի կերտման համար հանձնարարվում է ստորև տրվող վարժու-

թյունը: Վարժությունը պետք է երգել ռե, մի, լյա, զո վանկերով, սկզբում 

հանգիստ, ապա արագ տեմպով. 

 

 

 

 

 

 

Հաջորդ վարժությւոնները կարելի է երգել զո, զե, լա, մի, պե, տե, դո 

վանկերով. 
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Տվյալ վարժությունը մի վանկի կերտման համար է: Օգտակար է այն 

կատարել նաև ռե, մի, լա վանկերով.  

 

 

 

  

Հաջորդը օ, ա, ե ձայնավորների համար է. 

 
Շուրթերի ակտիվության և շարժունության համար նպատակահար-

մար է ուսանողին հանձնարարել հետևյալ վարժությունը, որի ժամանակ 

հարկավոր է խիստ կերպով հետևել ռիթմիկ պատկերին և բաղաձայններն 

արտաբերել շատ արտահայտիչ: Կարելի է օգտագործել նաև այլ վանկեր՝ 

ռե, լա, դո և այլն. 
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Հաջորդ վարժության ժամանակ պետք է ակտիվ ներկայացնել ձայնա-

վորները և հստակ արտաբերել բաղաձայնները: Հետզհետե հարկավոր է 

արագացնել տեմպը՝ հասնելով մինչև իսկ շուտասելուկի: Կարելի է հանձ-

նարարել բառերի նաև այլ կոմբինացիա. 

  
 

Շնչառություն 

 

Տվյալ վարժությունը նպատակահարմար է մեցցո-սոպրանոյի և սոպ-

րանոյի համար: Այս կիսաստակատոյով վարժությունը երգվում է ա ձայ-

նավորով: Առաջին ձայնը վերցվում է հանգիստ, խոր դիաֆրագմային 

շնչառության վրա, երկրորդ նոտային վրա բերանաըմպանային համա-

կարգը ձգվում է և նույն արագ տեմպով վերադառնում է իր դիրքին: Այս-

պիսի հաջորդումը շարունակվում է ողջ առաջին տակտի ընթացքում: Հա-

ջորդ երկու տակտերը երգվում են փափուկ քիմքի «հորանջելու» դիրքով, 

որը պահպանվում է վարժության ընթացքում. 
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Սրանք նախատեված են երկար շնչառություն ստանալու համար: 

Հարկավոր է երգել ա և օ ձայնավորների վրա, տակտի ուժեղ մասերը շեշ-

տել ու դեպի վերին նոտաներ սահուն crescendo անել. 
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Հաջորդ վարժությունները հիմնված են հիմնականում գամմայական 

շարժումների վրա և նախատեսված են երկար շնչառություն ձևավորելու 

ու այն ճիշտ օգտագործելու համար: Հարկավոր է դրանք հանձնարարել 

բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին: Դրանք պետք է երգել 

ա, ե, օ ձայնավորներով ու արագ տեմպով՝ տակտի ուժեղ մասերը նկա-

տելիորեն շեշտելով և դեպի վերին հնչյունը crescendo անելով: Գամմայա-

կան շարժումները որոշ վարժություններում կարելի է ավելացնել՝ կախ-

ված ուսանողի հնարավորություններից ու ձայնածավալից:  
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Պետք է հիշել, որ երբեք պետք չէ օգտագործել շնչառությունը մինչև 

վերջ և մնալ առանց դրա: Սա դեֆորմացնում է ձայնի հնչողությունը: 

Ավելի լավ է սահմանափակվել քիչ քանակությամբ ֆիգուրներով: Վերջին 

վարժությունը նախատեսված է պաուզաների ժամանակ շնչառությունը 

պահել կարողանալու համար: Բոլոր տրված վարժությունները պետք է 

կատարվեն մի շնչի վրա. 
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Ինտերվալներ և եռահնչյուններ, ստակատո 

 

Այս տեսակի վարժություններն օգնում են երաժշտական նյութի մեջ 

բարդ թռիչքներն ազատ կատարել, հանդիպող եռահնչյուններն էլ մաքուր 

զգալ. 

 

 

 
Հետևյալ վարժությունները նպատակահարմար են դեպի վեր և վար 

տրված ինտերվալների ճիշտ կերտման համար.  
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Առաջին վարժությունների նման կարելի է երգել բոլոր ինտերվալնե-

րը: Դեպի վեր ինտերվալ մաքուր կատարելու համար դեռ առաջինը երգե-

լու ժամանակ հարկավոր է պատկերացնել արդեն երկրորդ հնչյունը, նա-

խապատրաստել շնչառությունը և արտասանական ապարատը: Հարկա-

վոր է հիշել, որ դեպի վեր ինտերվալի լավ որակը պայմանավորված է 

առաջինի ճիշտ լինելու և ձայնային ապարատի հստակ նախապատ-

րաստման հետ: Անցումը կատարվում է սահուն՝ շնչառության օգնու-

թյամբ, ընդ որում, խռչակի աշխատանքը չի փոփոխվում:  

Ինտերվալը դեպի վար կատարելիս հարկավոր է ուշադիր լինել, որ 

բարձր դիրքը պահպանվի նաև ներքևի հնչյունի ժամանակ: Սկզբում ին-

տերվալներով վարժությունները պետք է դանդաղ երգել, ապա շարժու-

նացնել:  

Լեգատոյով կատարումն օգնում է կատարողին՝ ճիշտ կերտել կան-

տիլենային երգեցողությունը, մաքուր կատարել տրված ինտերվալները և 

այլն: Ստակատո կատարելիս ուսանողը ժամանակի ընթացքում հմտա-

նում է բոլոր ինտերվալների կատարման մեջ, քանի որ այս կերպ պետք է 

ճիշտ և հստակ լսես, զգաս և կատարես տրված հնչյունը: Այստեղ օգնու-

թյան է գալիս ճիշտ դրված շնչառությունը: 
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Առհասարակ, լեգատոյով երգեցողություն նշանակում է մի նոտայից 

դեպի մյուսին անցումը սահուն, կապված կերպով՝ առանց միջանկյալ տո-

ների օգտագործման:  

Ստակատոյի կերտման համար հանձնարարվում են հետևյալ վար-

ժությունները. 
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Սկզբում տրվում են պարզ վարժություններ՝ առաջին երեքը: Սրանք 

հարկավոր է երգել ոչ այդքան կտրուկ: Պետք է մինչ հաջորդին անցնելը 

որոշ չափով պահել հնչյունը, այսինքն՝ martellato անել: Այս տեսակ ձգված 

ստակատոների վրա տրված հնարն առավել լավ է յուրացվում: Ժամանա-

կի ընթացքում պետք է հնչյունը դարձնել կտրուկ, կարճ և արագացնել 

տեմպը:  

Վերջին երկու վարժություններում տրվում են լեգատոյի և ստակա-

տոյի միմյանց հաջորդման ունակության կարողությունը զարգացնելու 

տարբերակներ: Սա շատ օգտակար է ձայնի ճկունությունը զարգացնելու 

համար: Եթե ուսանողը դժվարանում է սրանք կատարել, ապա պետք է 

հանձնարարել նախորդ վարժությունները, ինչի յուրացումից հետո նոր 

պետք է անցում կատարել վերջին առաջադրանքներին: 

Հաջորդ ձայնավարժությունը կատարելիս հարկավոր է ուշադիր լի-

նել, որպեսզի ստակատոն կատարվի կոկորդի թեթև շարժումով: Ձայնն 

այստեղ պետք է լինի ոչ այդքան կլորացված՝ թեթև և կտրուկ. 
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Լեգատոյի և ստակատոյի միակցման համար կարելի է հանձնարարել 

նաև հետևյալ վարժությունը, որը հարկավոր է երգել սկզվում սոլֆեջոյաց-

ված, ապա վոկալիզով. 
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Ստակատոյով հետևյալ վարժությունները զարգացնում են կոկորդի 

ճկունությունը: Շրթունքների թուլության դեպքում նպատակահարմար է 

կատարել տվյալ վարժությունները բոլոր ձայնավորներով և տարբեր բա-

ղաձայն հնչյուններով (մ, ռ, կ, լ, զ և այլն): Հարկավոր է ուշադրություն 

դարձնել սեպտիմա ինտերվալի ժամանակ ինտոնացիոն մաքրությանը. 
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Սրանք հարկավոր է երգել սկզբում լեգատո, որը տանում է դեպի 

ստակատո, ընդ որում, առաջին վարժությունը կարելի է կատարել մինչ 

երրորդ օկտավայի դո հնչյունը. 

 

 
 

Գամմաներ 

 

Գամմաներ կատարելը լավ մարզում է կոկորդի մկանները: Այն բա-

վական արդյունավետ առաջադրանք է: Կարելի է կատարել և՛ մեկ ձայ-

նավորով, և՛ ձայնավորների որոշ կոմբինացիաներով, և՛ բաղաձայնների 

զուգորդմամբ որոշ վանկերի օգնությամբ: Սա օգնում է հստակ և մաքուր 

երգել յուրաքանչյուր նոտա, չկորցնել ինտոնացիան և այլն: 

Հաջորդող մակարդակներում հանդիպում են օպերային արիաների 

կատարումներ, ուր կարող ենք տեսնել գամմաների առկայություն, հիմ-

նականում առանց նվագակցության: Այս արդյունքին հասնելու համար 

պետք է վաղ մակարդակից աշխատել դրա վրա:  

Գամմայական շարժման կերտման համար հարկավոր է տալ հետև-

յալ վարժությունները. 
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Սրանք պետք է երգել հանդարտ, հետևելով, որ մի նոտայից դեպի 

մյուսն անցումը լինի սահուն և հստակ: Բոլոր ձայները հարկավոր է երգել 

հավասար ուժգնությամբ: Սկզբում նպատակահարմար է երգել հեշտ 

տրվող ձայնավորով, ապա անցնել այլ ձայնավորների:  

Այն դեպքում, երբ գամմա կատարելու ընթացքում ուսանողի մոտ 

շունչը չի հերիքում, հարկավոր է չորրորդ հնչյունից հետո շունչ վերցնել.  
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Ստորև տրվում են գամմաների այլ տարբերակներ. 
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Առաջին յոթ համարները մաժորային գամմաներ են, ութերորդն ու 

իններորդը՝ մինորային, վերջին երկուսը՝ քրոմատիկ: Սկզբում սրանք 

պետք է կատարվեն հանդարտ տեմպով, ա, օ, ե ձայնավորներով, ապա 

կարելի է տեմպն արագացնել: Մաժոր գամմա երգելիս պետք է կիսատո-

ներին ուշադիր լինել՝ III-IV, VII-VIII:  

Դրանք հարկավոր է հնարավորինս նեղ պատկերացնել և մոտ երգել: 

Դրա համար վերընթաց քայլերի ժամանակ III և VII աստիճանները պետք 

է երգել բարձրացնելու տենդենցով, ինչքան հնարավոր է՝ վեր կառուցելով: 

Վարընթաց քայլերի ժամանանակ VIII և IV աստիճաններից զգուշու-

թյամբ իջնել՝ կիսատոները հնարավորինս նեղ պատկերացնելով:  

Գամմաները կարևորագույն դեր ունեն ձայնածավալի լայնացման, 

շարժունության, շնչառութան ճիշտ տիրապետման հարցում: Հետևաբար, 

հարկավոր է սրանց դասի ժամանակ մեծ տեղ հատկացնել: 

Հաջորդ գամմայական վարժությունները զարգացնում են ձայնածա-

վալը (դիապազոնը), շնչառությունը և կոկորդի ճկունությունը:  Հարկա-

վոր է հետևել շնչառությանը և վերցնել այն նշված հատվածներում, կարե-

լի է երգել տարբեր հնչյուններից. 
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Այս հանձնարարվող առաջադրանքները պահանջվում է երգել տար-

բել ձայնավորներով. 
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Հաջորդ առաջադրանքները երգվում են ի կամ ա ձայնավորով՝ ըստ 

ուսանողի հարմարավետության: Բոլոր այն վարժություններում, որոնք 

ընթանում են ներքևից դեպի վեր, ներքևի հնչյունը պետք է դիրքով (պոզի-

ցիայով) որքան հնարավոր է վեր լինի: Առաջին և երկրորդ կվինտայից հետո 

պետք է վերցնել ոչ մեծ շունչ: Վարժության վերջը երգվում է մի շնչառության 

վրա: Երկրորդ կվինտայից հետո շնչառությունը պետք է լինի շատ ակտիվ, և, 

վար իջնելիս հարկավոր է մինչև վերջ պահել բարձր դիրքը.  
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Տվյալ ձայնավարժությունը կատարվում է արագ տեմպով: Հարկավոր 

է դրա ընթացքում հետևել շնչառության փոփոխությանը: Չվերցնել այն 

ինքնակամ, այլ միայն նշված հատվածներում: Պետք է սկզբում երգել 

դանդաղ, ապա հետզհետե արագացնել տեմպն այնքան, ինչքան թույլ են 

տալիս տվյալ ուսանողի հնարավորությունները. 
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Արպեջոներ 

 

Արպեջիոների կատարումը կոկորդի մկաններին հասցնում է լավ 

մարզված վիճակի: Սրա կերտման ժամանակ օգտագործվում են տարբեր 

տոնայնություններ և լադեր: Կարող են հանձնարարվել ինչպես պարզ, 

այնպես էլ «կոտրված» արպեջիոներ. 
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Արպեջիոյի համար հանձնարարվում են նաև հետևյալ վարժություն-

ները.  
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Այս վարժությունները նպաստում են ձայնի ճկուն լինելուն, ձայնա-

ծավալի մեծացմանը, լեգատոյից ստակատո անցնելուն կարողությանը, 

մեծ ինտերվալների մաքուր կատարմանը: 

Սրանք հարկավոր է երգել հիմնականում ա ձայնավորով, բայց օգուտ 

կտա նաև այլ ձայնավորների ներառումը: Կատարելիս պետք է հետևել 

դինամիկ նշաններին:  

Ֆորտե և պիանո անցումը լավ յուրացնելու համար հանձնարարվում 

են երկրորդ, ութերորոդ և իններորդ վարժությունները:  

Ստորև տրվում են նաև ձայնավարժություններ, որտեղ արպեջոն և 

գամմայակերպ շարժումը հաջորդում են միմյանց: Արպեջիոն երգվում է 

թեթև, դեպի վեր և վերևի հնչյունը կլորացվում է: Վարընթաց գամմա եր-

գելիս հարկավոր է հնարավորինս երկար պահել բարձր դիրքը: Վարժու-

թյան երկրորդ հատվածում արպեջիոն սկսվում է վերևի հնչյունից և երգ-

վում է դեպի վար: Վերևի հնչյունը հարկավոր է վերցնել բարձր դիրքով և 

այն ինտոնացիոն և տեմբրային առումով պետք է հնչի այնպես, ինչպես 

ձայնավարժության սկզբում. 
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Հաջորդ վարժությունը սկսվում է մեծ արպեջիոներով, ստակատոյով 

դեպի վեր, իսկ ավարտվում է վարընթաց գամմայով: Ստակատոյի ժամա-

նակ շնչառությունը պետք է շատ ակտիվ լինի և կոկորդը նույնպես ակ-

տիվ աշխատի: Հասնելով վերևի հնչյունին՝ արագ նոր շունչ վերցնել և 

վարընթաց գամմայի ժամանակ աշխատել պահել բարձր դիրքը: Վարժու-

թյունը կարելի է երգել ինչպես դանդաղ, այնպես էլ շատ արագ՝ կախված 

ուսանողի հնարավորություններից: Որքան արագ է տեմպը, ստակատոն 

այդքան հեշտ է տրվում և շնչառությունն էլ պետք է թեթև լինի. 
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Վերջինս կարելի է բարձրանալ մինչև երրորդ օկտավայի դո հնչյուն: 

 

 

Ձայնի հենք 

 

Լավ դրվածք ունեցող ձայնն ունկնդրի մոտ ստեղծում է հնչողության 

կայունություն, հանգստություն և ոչ լարված ձայնարտաբերման տպավո-

րություն: Երգիչն էլ լավ դրվածք ունենալու դեպքում, թեթևություն և 

վստահություն է զգում: Նրան թվում է, որ ձայնն ամուր հենված է ինչ-որ 

բանի վրա: Սա օգնում է լավ կառավարել ձայնը և երկար երգեցողության 

ժամանակ չհոգնել: Շնչառական մկանները զգալով, երգիչը միաժամա-

նակ զգում է արտաբերման թեթևություն: Ձայնի հենվածության զգացո-

ղությունը կորցնելով՝ կատարողը սկսում է շուտ հոգնել կոկորդի շրջա-

նում, և ձայնը ստացվում է կոկորդային: 

Հենքը կարևորագույն նշանակություն ունի երգեցողության մեջ: Ձայ-

նի հենքի զգացողությունը միանգամից չի ստեղծվում: Սկզբում ուսանող-

ները չունեն այդ զգացողությունը: Հետզհետե սկսում են ի հայտ գալ հենքի 

զգացողությունները, որոնց հիմքի վրա ձայնն ունենում է լավագույն 

հնչողություն: Ձայնի հենքը ձայնային ապարատի յուրատեսակ կոոր-

դինացիան է: Հենքի զգալը շատ սուբյեկտիվ է և տարբեր երգիչների մոտ 

տարբեր կերպ է արտահայտվում: Հիմնականում երգիչներն ասում են, որ 

դա օդի շիթի յուրօրինակ զգացողություն է, որը կանգնած է ներքևից փորի 

մկանների վրա և հենված է քիմքին:  
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Ոմանք ասում են, որ դա արտաշնչման մկանների լարվածք է, որը 

ձայնալարերին տալիս է պահանջվող օդի ճնշումը: 

Մյուսներն էլ ասում են, որ զգում են հենքը կոկորդի շրջանում: Կա ևս 

մեկ տարբերակ, ըստ որի՝ հենքը դիմային հատվածում է՝ քիմքի մոտ: Այս-

քանից ամենաշատ հանդիպողն առաջին տարբերակն է: 

Ձայնի հենքի այսքան տարբեր մոտեցումներից բխում են տարբեր 

տերմիններ: Ոմանք կարծում են, որ հենքը կապ չունի շնչի հետ, ոմանք, 

որ այն չի կարելի տարանջատել շնչից, ձայնը պետք է հենված լինի շնչի 

վրա, այսինքն՝ հենքով ձայնը և հենքով շունչը մեկ ամբողջություն են: 

Մյուսներն էլ ասում են, որ հենված ձայնը քիմքի վրա առանձին երևույթ է, 

շունչը՝ առանձին: Այսպես ստեղծվել են ակուստիկ հենք, շնչառական 

հենք, ձայնային հենք տերմինները:  

Ձայնի հենքի զգացողությունը բարդ երևույթ է: Այն ի հայտ է գալիս 

ժամանակի ընթացքում և ընդգրկում է իր մեջ բարձրացված ենթաձայնա-

լարային ճնշում, շնչառական ու կոկորդի մկանների լարվածություն: 

 

Ձայնի գրոհ (attacca) 

 

Ձայնը սկսվում է արտաբերվել երեք սկզբունքով: Սկզբում բաց է 

թողնվում օդը ոչ մեծ քանակությամբ, և դրա վրա ձգվում են ձայնալարե-

րը: Աշխատանքի անցնելով՝ օդը հետզհետե սկսում է շնչառության միջո-

ցով դուրս մղվել: Հաջորդ մեթոդը հակասում է առաջինին. կարելի է հենց 

սկզբից ձգել ձայնալարերը, ապա ամբողջովին շունչ վերցնել ու արտաբե-

րել ձայնը. սա կոչվում է կոպիտ գրոհ, և տեղծում է վառ ու կտրուկ ձայն: 

Մյուս տարբերակում շնչառությունն ու ձայնալարերը միանգամից են 

սկսում գործել, ինչի ժամանակ ստացվում է այսպես կոչված նուրբ գրոհ: 

Այն ապահովում է ինտոնացիոն մաքրություն, հանգիստ ձայնային գրոհ և 

գեղեցիկ տեմբր: 

Այս տեսակները սովորաբար շատ հեշտ են յուրացվում ուսանողների 

կողմից: Ամեն փորձառու երգիչ տիրապետում է ձայնային գրոհի բոլոր 

երեք տեսակներին: Ժամանակի ընթացքում սրա տիրապետումն օգտա-

գործվում է մեխանիկորեն:  
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Մ. Գարսիան գրում է, թե ինչպես է ճիշտ ձայնային գրոհ անել. «Կո-

կորդն ու ընդհանրապես, մարմնի որևիցե մաս առանց լարելու, պետք է 

ձայնային գրոհ անել: Պետք է նախապատրաստել շնչառական ապարա-

տը, լայնացնել կոկորդը, վայրկենապես պահել շնչառությունը, ապա, թե-

թև հրումով, ձայնալարերի միջոցով ձայնային գրոհ իրականացնել»8: 

Ձայնի գրոհը մեծ նշանակություն ունի ձայնի կազմավորման հար-

ցում: Սրան պետք է վաղ մոդուլներում մեծ տեղ հատկացնել, քանի որ 

վատ գրոհ ունեցող ձայնը հետագայում շատ դժվար կլինի շտկել: Առավել 

շատ օգտագործվում է նուրբ գրոհի տեսակը: 

Ստորև տրվում են վարժություններ, որոնց միջոցով կարելի հասնել 

ցանկալի որակի: 

Տեխնիկական բարդ վարժություններ կարելի է հանձնարարել հինգ-

երորդ մոդուլում: 

Ահա և առաջարկվող վարժությունները. 
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Տվյալ վարժությունը ստեղծում է առավել պինդ գրոհ և ձայնը շատ 

հնչեղ է լինում: Այն հարկավոր է երգել օ և ա ձայնավորներով, այն կրկնել 

սեկվենցիաներով դեպի վեր՝ մինչև դասախոսի կողմից տրված տոնայնու-

թյունը. 

 
  

Քրոմատիկ գամմաներ 

 

Քրոմատիկ գամմայով վարժությունները համարվում են բարդ տա-

րատեսակներ: Սրանց կատարման ժամանակ կարևորագույն հարցեր են 

ինտոնացիայի պահպանումը, ճիշտ շնչառությունը, ձայնային ապարատի 

ճիշտ դիրքը: Սա հանձնարարվում է բարձր առաջադիմություն ունեցող 

ուսանողներին: Վերընթաց կիսատոներ երգելիս հարկավոր է մեկը մյու-

սից հեռու պատկերացնել, որպեսզի ինտոնացիան չխախտվի: Վարընթաց 

շարժման ժամանակ հակառակը՝ հնչյունները մոտ-մոտ պատկերացնել, 

որպեսզի ինտոնացիան չբարձրանա: Այն երգվում է բաղաձայնների և 

ձայնավորների միակցված վանկերի միջոցով՝ մա-մե, մո-մա, դո-մա, դա-

դե և այլն: Սկզբում կարելի է օգտագործել քրոմատիկ գամմայի կեսը՝ 

մինչև հինգ քայլ: Ընդ որում, այստեղ հենքը ներքևի հնչյունն է: Կատար-

ման ժամանակ խռչակի դիրքը չի փոխվում: 
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Այսքանը կերտելուց հետո կարելի անցնել դեպի օկտավա: 

Հարկավոր է քրոմատիկ քայլերով բարձրանալ և իջնել այնքան, որ-

քան հարմար է տվյալ ուսանողին:  

Տվյալ վարժությունը վերընթաց քրոմատիկ շարժմամբ է ընթանում: 

Կատարվում է ստակատո և լեգատո: Ժամանակի ընթացքում կարելի է 

տեմպն արագացնել. 

 
 

Լայն թռիչքային վարժություններ 

 

Լավ տիրապետելով հեռու ինտերվալների կատարման սկզբունքին՝ 

ուսանողը կարող է անթերի կատարել նաև բաղադրյալ ինտերվալները:  

Թռիչքներ կատարելիս պետք է ներքևի հնչյունը հիմք համարել, հեն-

վել դրա վրա և, առավելագույնս հեռու պատկերացնելով, երգել թռիչքային 

հնչյունը: Կատարելիս նորից՝ երգեցողական ապարատի դիրքը չի փոխ-

վում: Շնչի վրա հենվելով, ճիշտ զգալով տրված հեռավորությունը, երգ-

վում է երկրորդ թռիչքային հնչյունը: 

Տվյալ առաջադրանքը մեծ մեղեդային թռիչքների համար է: Կատար-

ման ժամանակ պետք է յուրաքանչյուր տասնվեցերորդական խմբի առա-

ջին ձայնը որոշ չափով շեշտել և այդ ընթացքում պահել շնչառությունը: 

Վարժությունը կարելի է կրկնել սեկվենցիոն սկզբունքով դեպի վեր. 
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Կանտիլենա 

 

Առաջադրվող ձայնավարժությունները նպաստում են կանտիլենային 

երգեցողությանը և շնչառության զարգացմանը: Սրանք հարկավոր է կատա-

րել հանդարտ, «ծորացող» ձայնով և ա ձայնավորով: Կատարման ժամանակ 

պետք է հետևել, որ բոլոր նոտաները լինեն հավասար և տեմպրով նման. 
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Ձայնի էլաստիկություն է ապահովում նաև հետևյալ վարժությունը: 

Այն երգվում է սահուն, ա և ի ձայնավորներով, մեցցո-սոպրանոյի համար 

սի բեմոլ մաժոր տոնայնությունում, սոպրանոյի համար՝ դո մաժոր տո-

նայնությունում: Վարժության սկիզբը պետք է երգել թեթև և բարձր, 

առանց կրծքային շնչառության. 
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Ֆիլիրովկա 

 

Ֆիլիրովկան վոկալ շատ գեղեցիկ տեխնիա է, որը ստեղծագործու-

թյանը հաղորդում է կերպարայնություն, արտահայտչականություն և 

այլն: Այս հնարի կերտման համար հանձնարարվում են հետևյալ վարժու-

թյունները: Տրված վարժությունում հարկավոր է սկսել աշխատել սկզբում 

ֆորտեից դեպի պիանո, ապա հակառակը՝ պիանոյից դեպի ֆորտե: Ֆիլի-

րովկա ստանում են սովորաբար շնչառության օգնությամբ. այն պետք է 

շատացնել երգեցողության ժամանակ, իսկ ձայնի որակը չի փոխվում: Այս 

ժամանակ վիբրատոն պետք է անփոփոխ լինի: Հարկավոր է հիշել, որ ֆի-

լիրովկան ստացվում է այն ժամանակ, երբ ձայնը ճիշտ է արտաբերված, 

հետևաբար, ուսանողի ուշադրությունը պետք է սևեռել դեպի առաջին 

հնչյունը. 

 
Տվյալ առաջադրանքը սահմանված է ֆիլիրովկայի և լեզվի թեթև շար-

ժի համար: Այն երգվում է մեկ հնչյունի վրա՝ տարբեր ձայնավորներով: 

Ֆիլիրովկան հարկավոր է սոպրանոյին հանձնարարել սկսել առաջին օկ-

տավայի սի հնչյունի վրա, իսկ մեցցո-սոպրանոյին՝ առաջին օկտավայի 

սոլ-ի վրա: Մի հնչյունի վրա հարկավոր է իրար հետևից երգել տարբեր 

վանկեր՝ սի, լա, սոլ, ֆա, մի, ընդ որում, մի վանկը ժամանակի ընթացքում 

մարում է բարձր օկտավաներում: Երաժշտական ֆրազի ավարտն առա-
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վել ցածր ձայնով երգելու համար հարկավոր է չփոխել դրա բարձրությու-

նը և տեմբրայնությունը. 

 

 
 

Պորտամենտո 

 

Պորտամենտոյի ժամանակ մի հնչյունից դեպի մյուսը անցում տեղի է 

ունենում միջին տոների միջոցով: Առաջին հնչյունը վերցնելուց հետո 

հարկավոր էմիջին հնչյուններով սահելով բարձրանալ դեպի երկրորդ նո-

տան ոչ միանգամից, այլ, կարծես, թեթև դիպչում ես դրան: Պորտամեն-

տոն հարկավոր է կատարել սահուն, առանց հնչողության և շնչառության 

դադարի. 
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Ձայնի ճկունություն  

 

Տրված ձայնավարժությունները նախատեսված են հիմնականում 

մանր տեխնիկայի զարգացման համար: Սրանք ապահովում են կոկորդի 

թեթևություն, ճկունություն, ձևավորում են շարժունություն, շարժման 

բնույթն արագ փոխելու կարողություն և այլն: Բոլոր այս առաջադրանք-

ները հարկավոր է սկզբում դանդաղ տեմպով սովորել: Լավ արդյունքի 

համար կարելի է օգտագործել ա ձայնավորը՝ տարբեր բաղաձայնների 

միակցությամբ. 
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Ձայնի ճկունության և ձայնավորների կայունության համար կարելի է 

հանձնարարել հետևյալ առաջադրանքը: Այն սկսվում է սոպրանոյի հա-

մար ռե մաժոր, իսկ մեցցո-սոպրանոյի համար դո մաժոր տոնայնությու-

նում: Երգվում է ա, ի, ե ձայնավորների վրա: Գամման հարկավոր է երգել 

ա ձայնավորով, ամենաբարձր նոտան թեթևակի կլորացնել՝ բերանի ձևն 

առանց փոխելու և մտովի պատկերացնելով օ. 

 

 
 

Հաջորդ վարժությունը ճկունության հետ մեկտեղ նպաստում է փա-

փուկ քիմքի ճիշտ զգալուն: Արպեջիոյից հետո հաջորդ հնչյունը 

վերցնելով՝ հարկավոր է հետևել, որ կոկորդը չփոխի իր դիրքը, իսկ քիմքը, 

վերին շրթունքը և շնչառությունը օգնում են ձայնի ճիշտ կազմավորմանը: 

Երկրորդ օկտավայի սոլ-ը պետք է հնչի պայծառ. 

 

 
 

Հաջորդ վարրժությունը զարգացնում է թեթև շնչառություն, որը կա-

րելի է երգել տարբեր ձայնավորներով: Առաջադրանքը կատարվում է 

վառ, թեթև և ուրախ՝ ծիծաղելու զգացողությամբ. 
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Արտասանական վարժություններ 

 

Առաջադրվող վարժությունները ձայնավորների և բաղաձայնների 

ճիշտ արտաբերման համար են: Հարկավոր է կատարել տարբեր վանկե-

րով՝ դո, ռե, մի, լա, սոլ, զո, զե, պե, տե և այլն. 
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Հաջորդ վարժությունը ի և ե ձայնավորների ճիշտ կատարման հա-

մար է: Ուսանողների մոտ ե ձայնավորը հաճախ հնչում է լայն, քան ի-ն և 

կորցնում է իր հնչեղությունը: Կիսատոներով դեպի վար շարժումը հար-

կավոր է կատարել մի, ռե, մի, ռե, մի, ռե վանկերով: Մ բաղաձայնն ասելու 
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ժամանակ հարկավոր է շուրթերն ամուր չփակել, պետք է դրանք շատ 

թույլ դիպչեն միմյանց, ընդ որում, ներքևի շուրթը պետք է լինի ավելի ակ-

տիվ, քան վերևինը: Ռե վանկին անցնելիս հարկավոր է առանց բերանի 

դիրքի փոփոխության արտաբերել ռ բաղաձայնը. 

 
Արտասանական ապարատի զարգացման համար կարելի է հանձնա-

րարել նաև այս վարժությունը, որը կատարվում է ի, ե, ա ձայնավորներով, 

որոնք միանում են մ,դ բաղաձայններով: Վարժությունը պետք է կատարել 

սեկվենցիաներով դեպի վեր. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Մեցցո-սոպրանոյի համար լա մաժոր գամման կատարվում է հետև-

յալ ձայնավորներով՝ ի, ե, ա, մի շնչառության վրա. 
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Ձայնածավալ 

Տվյալ վարժությունները նպաստում են ձայնասահմանի մեծացմանը: 

Դրանք հարկավոր է կատարել դո մաժոր տոնայնությունում՝ բարձրանա-

լով կես-կես տոներով դեպի վեր՝ մինչև այն տոնայնությունը, որը հանձ-

նարարում է դասախոսը. 
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Ձայնասահմանների (ռեգիստրների) անցման համար նպատակա-

հարմար է հետևյալ վարժությունը, որը կատարելիս հարկավոր է կրծքա-

յին արձագանքարանից անցում կատարել դեպի գլխային, և հակառակը: 

Սոպրանոյի համար նպատակահարմար է սկսել դո մաժոր տոնայնու-

թյունից, մեցցո-սոպրանոյի համար՝ լա մաժոր. 
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Կանացի ձայների համար ձայնավարժություններ 

 

Այս ձայնավարժությունները տրված են օկտավաների միմյանց ճիշտ 

հաջորդման համար: Դրանք տրված են հիմնականում մեցցո-սոպրանոյի 

համար: Հարկավոր է դրանք հանձնարարել կախված ուսանողի անցողիկ 

հնչյունների վայրի. 
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Տղամարդու ձայների համար վարժություններ 

 

Տվյալ վարժություններն օկտավաների ճիշտ զգացողության համար 

են: Դրանք տրված են բարիտոնի համար, ում մոտ անցումային հնչյուննե-

րը ռե-մի բեմոլն է: Բասերի համար հարկավոր է առաջադրանքներն իջեց-

նել փոքր տերցիա վար, իսկ տենորների համար՝ բարձրացնել: Այս վար-

ժությունները կատարելիս պետք է հաշվի առնել ուսանողի ձայնի 

առանձնահատկությունները. 

 



 
 

126 
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Ֆորշլագ 

 

Ֆորշլագը մեղեդիական զարդարանք է, որը դրվում է գլխավոր նո-

տայից առաջ: Այն գրվում է փոքրիկ նոտաների տեսքով և տակտի մաս չի 

կազմում: Գոյություն ունի ֆորշլագի երկու տեսակ՝ կարճ և երկար: Եր-

կարն այն տեսակն է, երբ գրելիս գիծ չի քաշվում վրան և կատարելիս ըն-

կալվում է որպես պահված հնչյուն: Այն կարճացնում է նոտայի տևողու-

թյունը:  

Ֆորշլագով վարժությունը բավական գեղեցիկ է իր հնչողությամբ: 

Ֆորշլագ կատարելիս ձայնը պետք է մղել ուղիղ դեպի բերան: Այստեղ 

անհրաժեշտ է կոկորդի ակտիվ աշխատանք: Շնչառությունն այս ընթաց-

քում թեթև է, ոչ կտրուկ: Ֆորշլագով աշխատանքը համարվում է տրելի 

վարժության առաջին փուլը. 



 
 

129 
 

 
 

Կարճ ֆորշլագի վրա գծիկ է քաշվում, այն չի կարճացնում հիմնական 

հնչյունի տևողությունը:  

Ֆորշլագ կատարելիս պետք է այն դիտարկել որպես կարևոր հնչյուն, 

հակառակ դեպքում ինտոնացիան մաքուր չի ստացվի: Այն պետք է լինի 

շնչի վրա, ամուր հենքով:  

Երգելիս կոկորդի դիրքը և ձայնային ապարատի դիրքը չեն փոխվում: 
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Տրել և մորդենտ 

 

Տրելը համարվում է վոկալ կատարողական բարդ տեխնիկաներից 

մեկը: Տրել ասելով հասկանում ենք երկու հնչյունների արագ միմյանց հա-

ջորդումը մեծ կամ փոքր սեկունդաներով: Ներկայումս տրելին տիրապե-

տելը պարտադիր է կոլորատուր և լիրիկական սոպրանոների համար: 

Բել կանտոյի ժամանակաշրջանում տրելի տիրապետումը պարտադիր էր 

բոլոր ձայների համար: Երգիչները պարտադիր պետք է իմանային տրելի 

տարբեր տեսակները: Այդ ժամանակ կար ութ տարատեսակ: Այժմ կոմ-

պոզիտորները տրել օգտագործում են միայն այն ստեղծագործություննե-

րում, որոնք գրված են հենց կոլորատուր սոպրանոյի համար: 

Տրելը կարող է լինել ձայնի՝ բնության կողմից տրված ելևէջ, կամ 

պետք է վարժություններով հասնել դրա տիրապետմանը: Տեխնիկապես 

այն շատ բարդ է կատարել: Դրա ժամանակ խռչակն ամբողջովին տա-

տանվում է և պետք է ընթացքում հետևել այդ տատանումներն: Հասնելով 

դրա կատարելությանը՝ հարկավոր է ուշադրությունը կենտրոնացնել 

տրելի վերևի և ներքևի հնչյունների ցայտուն լինելու վրա: 

Տրելին տիրապետումը բերում է խռչակի ազատություն և ճկունու-

թյուն: Տրելի վրա լավագույն կերպով կարելի է աշխատել երգեցողական 

շնչառության վրա: Այն վատ է տրվում այն կատարողներին, ովքեր աշ-

խատանքի ժամանակ ունեն ձայնային ապարատի սխալ կոորդինացիա: 

Լարված, ձգված կոկորդ ունեցող երգիչների մոտ դա անհնար տեխնիկա-

կան միջոց է, քանի որ դրա իրականացումը կապված է խռչակի ազատ 

ռիթմիկ տատանումների հետ:  

Այն չի ստացվում նաև թույլ կոկորդի դիրքի ժամանակ, երբ ձայնա-

լարերը լավ մարզված չեն, չունեն համապատասխան տոնուս, ակտի-

վություն:  

Տրելով վարժությունները կարևոր են ձայնի ճիշտ դինամիկան զգալու 

հարցում: Այդ վարժությունները կարող են փորձել բոլոր ձայները: Թավ 

ձայներին դրանք օգնում են ձեռք բերել թեթևություն, վառ կերպարայնու-

թյուն, գեղեցիկ հնչողություն: Լավ տրելը վկայում է կոկորդի և ձայնային 

ապարատի ճիշտ կոորդինացիայի մասին: 
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Տրելի տարատեսակներից է մորդենտը: Այն օգտագործվում է վոկալ 

երաժշտության մեջ բավական հաճախ: Մորդենտը, նույնպես, թեթև ձայ-

ների համար է: Ի տարբերություն տրելի՝ այն միայն կոլորատուր և լիրի-

կական սոպրանոները չեն կատարում: Մորդենտ կարելի է տեսնել նաև 

մեցցո-սոպրանոների մոտ: Սա երաժշտական զարդանախշում է, որը 

բաղկացած է երեք հնչյուններից: Այստեղ հիմնական նոտային արագ 

տեմպով միանում են վերևի կամ ներքևի հնչյունները: Հարևան նոտանե-

րի տարածությունը լինում է մեծ կամ փոքր սեկունդա: 

Մորդենտը հանդիսացել է XVI-XVIIդդ. գործիքային երաժշտության 

մեջ լայն կիրառվող միջոցներից մեկը: 

Մորդենտը կարող է լինել գծված և չգծված: Այն դեպքում, երբ մորդեն-

տը գծված չէ, այն պետք է երգել վերևից, իսկ երբ այն գծված է՝ ներքևից:  

Սա համեմատաբար հեշտ երաժշտատեխնիկական միջոց է, քան 

տրելը: Սրա ժամանակ խռչակի և ձայնային ապարատի դիրքը չի փոխ-

վում: Այն կատարվում է ամուր շնչառության վրա: Մորդենտով վարժու-

թյունները մարզում են ձայնալարերը, ճիշտ շնչառությունը, խռչակի ճիշտ 

լարվածքը: 

 

Տրիոլ և գրուպետո 

 

Տրիոլը երեք նոտաների հաջորդականություն է: Այն գրվում է երեք 

ութերորդականների տեսքով, որոնք միացած են վերևից կամ ներքևից և 

նշվում են³ թվով: Տրիոլը հավասար է մեկ քառորդի: Այն իր մեջ ներառում 

է երեք ութեր: 

Տրիոլը երաժշտական ստեղծագործությունը դարձնում է զարդարված 

և գեղեցկացնում է մեղեդին: Տրիոլը վոկալ երաժշտության մեջ ոչ այդքան 

բարդ տեխնիկական միջոց է: Այն կարող են կատարել գրեթե բոլոր ձայնե-

րը: Կատարման ժամանակ ձայնային ապարատում դիրքը չի փոխվում: 

Գրուպետոն մեկ հիմնական հնչյունի զարդոլորումն է վերևից և ներ-

քևից կամ ներքևից և վերևից: Գրուպետոն գեղեցկացնում է մեղեդիական 

գիծը: Այն հանձնարարվում է հիմնականում կանացի թեթև ձայներին: 
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Ստորև տրվում են դրանց համար վարժություններ, որոնք բարդ 

առաջադրանքներ են համարվում. 

 

 

 

 
 

Ֆրիորիտուրա 

 

Ֆրիորիտուրան համարվում է բարդ վարժություն. այն կարելի է 

հանձնարարել վեցերորդ մոդուլում բարձր առաջադիմություն ունեցող 

ուսանողներին: Ֆրիորիտուրա իտալերենից բառացի թարգմանած նշա-

նակում է ծաղկում: Սա վոկալ կամ գործիքային երաժշտության մեջ յու-

րատեսակ զարդոլորում է: Այն լայն կիրառում ունի հատկապես օպերա-

յում:  

Մեղեդու զարդոլորումները սկսել են օգտագործվել դեռևս XVII դա-

րում, իտալացի կոմպոզիտորների կողմից: Այն զարգացման իր գագաթ-

նակետին հասավ XIX դարում:  
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Ֆրիորիտուրային տիրապետումը շատ բարձր է գնահատվում մե-

ներգչային և երգչախմբային արվեստում: Երբեմն ֆրիորիտուրան հորին-

վում է կոմպոզիտորի կողմից, երբեմն էլ կատարողն իմպրովիզացիա է 

անում: Սա մեղեդու զարդանախշումն է մանր հնչյուններով: Ստորև 

տրվում է ֆիորիտուրայի օրինակ. 

 

 

 
 

 

 

 

Վիրտուոզայնություն 
 

Ստորև տրվում են որոշ վիրտուոզային վարժություններ, որոնք 

պետք է հանձնարարել լավ առաջադիմություն ունեցող ուսանողներին: 

Հարկավոր է սկզբում սրանք կատարել դանդաղ տեմպով և հետզհետե 

անցնել արագ տեմպի: Սոպրանոն կատարում է դո մաժորում, իսկ մեցցո-

սոպրանոն՝ սի մաժորում: Վարժությունն ընդգրկում է ձայնածավալի գրե-

թե ողջ սահմանները: Սրանք պահանջում են ակտիվ շնչառություն, 

բարձր քիմք և ներքևի ծնոտի թեթևություն. 
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Երգեցողական տեխնիկան զարգացնելու համար առաջարկում ենք 

հետևյալ վարժությունները. 
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ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
 

Վոկալիզներ 

 

Վոկալիզն այն երաժշտական նյութն է, որը դասախոսը կիրառում է 

որպես անցում վարժությունից դեպի գեղարվեստական ստեղծագործու-

թյուն: Վոկալիզը համահունչ է էտյուդի դերին՝ երաժշտական գործիք կա-

տարողների համար: Սա երաժշտական ստեղծագործություն է, որը 

գրված է որոշակի տեխնիկա զարգացնելու նպատակով: Վոկալիզները 

կատարվում են կամ մեկ ձայնավորի վրա ՝ վոկալիզացված, կամ նոտա-

ների անուններն ասելով՝ սոլֆեջոյացված: 

Վոկալիզն ունի երաժշտական որոշակի բովանդակություն, ավար-

տուն ձև և բնույթ: Այն ընկալվում է երաժշտական ստեղծագործություն 

առանց խոսքերի: Տեքստի բացակայումը առանձնացնում է նրան ռոմանս-

ներից, երգերից և արիաներից: Խոսքի բացակայության շնորհիվ էլ այն 

ներկայանում է որպես ձայնի կատարելագործման համար հրաշալի օրի-

նակ: Վոկալիզի ժամանակ հղկվում են այն սկզբունքները, որոնք կիրառ-

վել էին ձայնավարժության ժամանակ: Այստեղ առավել վառ և ցայտուն 

են օգտագործվում երաժշտական արտահայտչամիջոցները: Երգչի առջև 

նպատակ է դրված զուտ վոկալի միջոցով հասնել և ներկայացնել երաժշ-

տա-արտահայտչամիջոցները, ինչը սովորեցնում է նրան զգալ երաժշտա-

կան միտքը, ձևը և երաժշտականությունը: Այստեղ չկա խոսքի միջոցով 

այդ ամենին հասնելու հնարավորությունը: Տեքստի բացակայությունն օգ-

նում է ուշադրությունը կենտրոնացնել ճիշտ ձայնարտաբերման վրա: 

Վոկալիզները ներկայանում են ձեռնարկների տեսքով, որտեղ ըստ 

ուսանողի օժտվածության հաջորդում են մեկը մյուսին: Հաշվի է առնվում 

նաև ձայնի տեսակը:  

Ստորև տրվում է վոկալիզների ձեռնարկների ցուցակը, որպեսզի 

դասախոսին առավել հեշտ լինի կողմնորոշման հարցում. 
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Абт Ф. Школа пения. Избранные упражнения для голоса с ф-п. М., 

Музгиз, 1960 

Абт Ф. Практическая школа пения. М., Музсектор, 1923. 

Аспелунд Д. Сборник вокализов XVIII-XX вв. для высокого голоса. М., 

Музгиз, 1934. 

Бона П. Сто упражнений. Для сопрано и тенора. М., Музторг, 1929. 

Бордоньи М. Три упражнения и двенадцать новых вокализов для 

баритона. М., Музсектор, 1925. 

Вилинская И. Вокализы для высокого голоса с ф-п. Киев, Мистецтво, 

1952. 

Вилинская И. Вокализы для низкого голоса с ф-п. Киев, Мистецтво, 1962. 

Ваккаи Н. Практическая школа пения. Спб., изд. Стелловской. 

Варламов А. Полная школа пения, ч. II и III. Вокализы. М., Музгиз, 1953 

Виардо-Гарсиа П. Час упражнений, Экзерсисы для женского голоса. 

М., Музсектор, 1924, ч. I. 

Гарсиа М. Школа пения, ч. I и II. М., Музгиз, 1956. 

Глинка М. Вокально-педагогические сочинения. Полное собрание 

сочинений, т. I, М., Музгиз, 1963. 

Глинка М. Упражнения для усовершенствования голоса, методические 

к ним пояснения и вокализы-сольфеджио. М., Музгиз, 1951. 

Гречанинов А. Школа пения. М., Музгиз, 1937 

Донец-Тессейр М. Сборник упражнений для развития техники легких 

женских голосов, ч. I, II, III, IV. Киев. Мистецтво, 1960-1963. 

Ерохин А. (составитель). Концертные вокализы-этюды для среднего 

голоса с ф-п. М., Музгиз, 1962. 

Ерохин А. (составитель). Концертные вокализы-этюды для высокого 

голоса с ф-п. М., Музгиз, 1963. 

Зейдлер Г. Искусство пения. 40 мелодий для высокого голоса в 

сопровождении ф-п, ч. I и II. М., Музгиз, 1957, 1958, 1964. 

Зиринг В. Вокализы. М., «Советский композитор», 1962. 

Иордан И. и Киркор Г. Десять вокализов для голоса с ф-п. М.-Л., 

Музгиз, 1951. 
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Конконе Дж. 15 вокализов для сопрано и меццо-сопрано. М., Музсек-

тор, 1924. 

Конконе Дж. 25 уроков пения для среднего голоса. М., Музгиз, 1934. 

Конконе Дж. 50 упражнений для среднего и высокого голоса. М., 

Музгиз, 1956. 

Конконе Дж. 40 упражнений для баса и баритона с сопровождением. 

М., «Музыка», 1964. 

Кос-Анатольский А. и Мельницкая М. Пять вокализов. Для высокого 

голоса с ф-п. М., Музгиз, 1954 

Кочуров Ю. Глинка-Кочуров. Этюды для голоса с фортепиано. М., 

Музгиз, 1952. 

Лютген В. Ежедневные упражнения. 20 маленьких вокализов. Для 

сопрано. М., Музгиз, 1936. 

Маркези М. Двадцать этюдов стиля для сопрано. М., Музсектор, 1926 

Мирзоева М. Вокализы. В сборнике «Вопросы вокальной педагогики». 

Вып. 2. М., «Музыка», 1964. 

Панофка Г. 12 артистических вокализов. Для сопрано или меццо-

сопрано. М., Музсектор, 1926. 

Панофка Г. Искусство пения. 24 вокализа для сопрано, меццо-сопрано 

или тенора. М., Музгиз, 1958. 

Панофка Г. 24  этюда  вокализа  для  контральто, баритона или баса с 

ф-п. М., Музгиз, 1961. 

Раков Н. Десять вокализов. Для сопрано. М., Музгиз, 1952. 

Соколовский Н. 50 вокализов для среднего голоса. М., Музгиз, 1950. 

Соколовский Н. 20 вокализов для сопрано. М., Музгиз, 1950. 
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Սկզբնական մոդուլներում ուսանողին կարելի է հանձնարարել հե-

տևյալ կոմպոզիտորների վոկալիզները՝ Ֆ. Աբտ, Գ. Զեյդլեր, Ա. Վարլա-

մով, Մ. Մազմանյան: 

Միջին բարդության վոկալիզներ կարելի է հանձնարարել երրորդ մո-

դուլում: 

 Դրանք հետևյալ կոմպոզիտորների վոկալիզներն են՝ Ֆ. Աբտ, Գ. 

Զեյդլեր, Ա. Վարլամով, Մ. Մազմանյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Դ. Կոնկոնե, Մ. 

Գլինկա, Ն. Վակկայի, Բ. Լյուտգեն, Ս. Մարկեզի և այլք: 

Տեխնիկապես բարդ վոկալիզներ կարելի է հանձնարարել հինգերորդ 

մոդուլում՝ Գ. Զեյդլեր, Ա. Վարլամով, Մ. Մազմանյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, 

Դ. Կոնկոնե, Մ. Գլինկա, Ն. Վակկայի, Բ. Լյուտգեն, Ս. Մարկեզի և ուրիշ-

ներ: 

Ինչպես վերը նշվեց, վոկալիզացիան կարևոր փուլ է երգչի համար: 

Այստեղ չկան ձայնավորների փոփոխումներ, ինչը սկսնակ կատարողի 

համար պարզ առաջադրանք չէ: 

Սովորաբար սկսնակ երգչի հետ սկսում են աշխատել վոկալիզացիա-

յի միջոցով՝ որպես ձայնարտաբերման պարզագույն մեթոդ: Վաղ իտալա-

կան դպրոցներում սկսում էին սոլֆեջոյացված տեսակից, որը մեկ նպա-

տակ էր հետապնդում՝ սովորեցնել երգչին տարրական երաժշտական 

կրթություն: Այժմ սոլֆեջոյացված կատարելաձևին անցնում են միայն վո-

կալիզացիան հմտորեն կիրառելուց հետո: 

Վոկալիզացիայի ժամանակ հնարավոր է սովորեցնել ճիշտ ձայնար-

տաբերում, ձայնի հավասարություն, ճկունության տեխնիկա, կանտիլենա 

պարզ գեղարվեստական ստեղծագործությունների մեջ:  
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ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԽ 
 

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Առաջին մոդուլ, անտիկ շրջանի փոքր արիաներ 

 

Անտիկ շրջանի արիաներ մեզ հասել են հիմնականում որպես օպե-

րայի բաղկացուցիչ մաս: Դրանք հիմնականում ունենում են պարզ եռա-

մաս կառույց (ABA), որտեղ A-երը կրկնողություններ են, իսկ B-ն՝ միջին 

հատվածը: Ստորև տրվում է կոմպոզիտորների ցանկը, ում ստեղծագոր-

ծությունները կարելի է հանձնարարել: 

Ա. Ստրադելլա, Ա. Սկարլատտի, Ա. Կալդարա, Գ. Հենդել , Ֆ. Կավալ-

լի, Յ. Ս. Բախ, Ջ. Պերգոլեզի, Ջ. Կարիսիմի, Մ. Չեստի, Ջ. Ջորդանիև այլն: 

 

Տարբեր լեզուներով երգեր 

 

Երգը վոկալ երաժշտության մեջ լայն տարածում ունեցող ժանր է: Այն 

միավորում է պոետիկ տեքստը և մեղեդին: Այստեղ, սովորաբար, մեղեդին 

լինում է ոչ այդքան բարդ և հիշվող: Գրվում է հիմնականում ձայնի և 

դաշնամուրի համար: Հազվադեպ հանդիպում են նաև ձայնի և նվագա-

խմբի համար գրված երգեր: Կան նաև առանց նվագակցության՝ a capella 

երգեր: Երգին ժանրային մեծ նշանակություն տվեց իր արվեստում Ֆ. Շու-

բերտը: Նա երգը բարձրացրեց համերգային մակարդակի, քանի որ մինչ 

այդ երգեր կատարվում էին համերգասրահներից դուրս՝ փողոցում: Այն 

ունի հիմնականում քնարական, կենցաղային, սիրային բնույթ: Շուբեր-

տից հետո բազում կոմպոզիտորներ սկսեցին երգի ժանրին վերաբերվել 

ամենայն լրջությամբ: 

Գոյություն ունեն նաև ժողովրդական երգեր, որոնք մեծ քանակ են 

կազմում տարբեր ժողովուրդների երաժշտարվեստում: Ժողովրդական 

երգերը ստեղծվել են ժողովրդի կողմից և փոխանցվել ու մեզ են հասել 

բերնեբերան: Հետագայում բազում կոմպոզիտորներ օգտագործել են 
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իրենց գործիքային, սիմֆոնիկ ստեղծագործություններում տարբեր ժողո-

վուրդների երգեր: 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Վ. Բելլինի, , Ս. Բախ, Լ. Բեթհովեն, Է. Կա-

պուա, Է. Կուրտիս, Ա. Վառլամով, Ա. Ալյաբև ,Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժս-

կի, Ա. Մանուկյան, Գալիկյան, Դոլուխանյան, Տիգրանյան, Կոմիտաս: 

 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ. ՄԻՋԻՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅԱՆ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 

Հնագույն արիաներ 

 

Ա. Ստրադելլա , Ա. Սկարլատտի, Ա. Կալդարա,Գ. Հենդել , Ֆ. Կավալլի, 

Յ. Ս.Բախ, Ջ. Պերգոլեզի,Ա. Լոտտի, Յ. Հայդն, Ֆ. Կավալլի, Ջ. Պաիզիելլո, Պ. 

Բենչինի, Վ. Մոցարտ, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Ջորդանի, Ջ. Կաչչինի,Մ. Չեստի, Կ. 

Գլյուկ, Ջ.Բոնոնչինի,Ա. Կամպրա, Ֆ. Կավալլի, Կ. Ֆեդելլի: 

  

Հայ, ռուս և արևմտաեվրոպական կոմպոզիտորների պարզ երգեր 

 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Վ. Բելլինի, , Ս. Բախ, Լ.Բեթհովեն, Յ.Բրամս, 

Է.Գրիգ, Ֆ. Մենդելսոն, Է. Կապուա, Է. Կուրտիս,Ա. Դյուբյուկ, Ա. Վարլա-

մով, Ա. Ալյաբև , Ա. Գուրիլյով, Ց. Կյուի, Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի, Կո-

միտաս, Ա. Մանուկյան, Գալիկյան, Ա. Դոլուխանյան, Դ. Ղազարյան, Գ. 

Գեղարիկ, Ռ. Մելիքյան, Ա. Տիգրանյան, Ա. Տեր- Ղևոնդյան: 
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ԵՐՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ, ԲԱԶՄԱՈՃ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Արիաներ 

 

Ա. Ստրադելլա , Ա. Սկարլատտի, Ա. Կալդարա,Գ. Հենդել , Ֆ. Կավալլի, 

Յ. Ս. Բախ, Ջ. Պերգոլեզի, Ա. Լոտտի, Յ. Հայդն, Ֆ. Կավալլի, Ջ. Պաիզիելլո, Պ. 

Բենչինի, Վ. Մոցարտ, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Ջորդանի, Ջ. Կաչչինի, Մ. Չեստի, Կ. 

Գլյուկ, Ջ. Բոնոնչինի, Ա. Կամպրա, Կ. Ֆեդելլի: 

 

Երգեր և ռոմանսներ 

 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Վ. Բելլինի, Ս. Բախ, Լ. Բեթհովեն, Յ. Բրամս, 

Է. Գրիգ, Ֆ. Մենդելսոն, Է. Կապուա, Է. Կուրտիս, Ա. Վարլամով, Ա. Ալյա-

բև, Ա. Գուրիլյով, Ց. Կյուի, Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի, Կոմիտաս, Ա. 

Մանուկյան, Գալիկյան, Ա. Դոլուխանյան, Դ. Ղազարյան, Գ. Գեղարիկ, Ռ. 

Մելիքյան, Ա. Տիգրանյան, Ա. Տեր- Ղևոնդյան: 

 

ՉՈՐՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ. ԲԱՐԴ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կամերային ժանրի արիաներ 

 

Ֆ. Կավալլի, Ջ. Պաիզիելլո, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Պերգոլեզի, Ա. Լոտտի, 

Պ. Բենչինի, Ջ. Բոնոնչինի, Կ. Ֆեդելլի, Ջ. Կաչչինի, Ֆ. Գասպարինի, Ա. 

Կամպրա, Կ. Մոնտեվերդի, Ս. Բախ, Լ. Բեթհովեն, Վ. Մոցարտ, Յ. Հայդն: 
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Երգեր և ռոմանսներ 

 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Վ. Բելլինի, Ս. Բախ, Լ. Բեթհովեն, Յ. Բրամս, 

Է. Գրիգ, Ֆ. Մենդելսոն, Է. Կապուա, Է. Կուրտիս, Ա. Վարլամով, Ա. Ալյա-

բև, Ա. Գուրիլյով, Ց. Կյուի, Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի, Բ. Կանաչյան, Դ. 

Ղազարյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Տիգրանյան, Ա. Տեր- Ղևոնդյան: 

 

Ժողովրդական և հայ հոգևոր երգեր 

 

Հայ հոգևոր ժառանգությունը շատ մեծ արժեք է իրենից ներկայաց-

նում: Մեզ հասած յուրաքանչյուր նմուշ մի «գանձ» է, որը պետք է պահել և 

փայփայել: Դասախոսը պետք է ուսանողի մեջ սերմանի սեր և նուրբ վե-

րաբերմունք հոգևոր երգերի հանդեպ:  

Մեզ են հասել դեռևս IV-V դարերի շարականներ: Շարականը հոգևոր 

երգի ժանրի անվանումն է: Հոգևոր երգերը կատարվել են եկեղեցիներում:  

Դրանք սկզբնական շրջանում պարզ են, քիչ են օգտագործված զար-

դոլորումներ: Տարիների ընթացքում շարականներում նկատելի են 

դառնում բազում զարդոլորումներ: Հետագայում ձևավորվում է նաև նոր 

ժանր՝ տաղ (Նարեկացի, Շնորհալի): Սա առավել զարգացած ժանր է, որն 

ունի երաժշտական որոշակի ձև՝ հիմնականում եռամաս: 

Տարիների ընթացքում հայ ժողովուրդը կորցնում է այն ժառանգությու-

նը, որը թողել էին մեզ մեր նախնիները: Սակայն 19-րդ դարում Կոմիտաս 

Վարդապետը, տեսնելով այդ կորուստը և հասկանալով դրա կարևորությու-

նը, սկսում է ուսումնասիրել, վեր հանել և մշակել այդ կորած երգերը: Հայ 

երգարվեստի նշանավոր ներկայացուցիչներից են՝ Ն. Շնորհալի, Գ. Նա-

րեկացի, Կոմիտաս (ժողովրդական և հոգևոր երգեր), Սայաթ-Նովա, 

Կարա-Մուրզա, Գ. Երանյան, Ա. Դոլուխանյան, Վ. Բալյան, Թ. Ալթունյան, 

Գուսան Աշոտ, Գուսան Շահեն, Գուսան Շերամ, Ջիվանի, Գ. Մագիստ-

րոս, Գ. Պահլավունի, Մ. Այրիվանեցի, Մ. Սեբաստացի, Մ. Եկմալյան /հո-

գևոր երգեր/ և ուրիշներ: 
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ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ. ՏԵԽՆԻԿԱՊԵՍ ԲԱՐԴ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Կամերային բարդ արիաներ 

 

Ֆ. Կավալլի, Ջ. Պաիզիելլո, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Պերգոլեզի, Ա. Լոտտի, 

Պ. Բենչինի, Ջ. Բոնոնչինի, Կ. Ֆեդելլի, Ջ. Կաչչինի, Լ. Կերուբինի, Ֆ. Գաս-

պարինի, Ա. Կամպրա, Կ. Մոնտեվերդի, Գ. Դոնիցետի, Վ. Բելլինի, Ջ. 

Ռոսսինի, Ս. Բախ, Լ. Բեթհովեն, Վ. Մոցարտ, Յ. Հայդն: 

 

Օպերային արիաներ 

 

Օպերան ծնվել է Իտալիայի Ֆլորենցիա քաղաքում, 1597 թվականին: 

Սա սինթետիկ ժանր է, քանի որ իր մեջ ներառում է արվեստի մի քանի 

ժանր՝ երգ, պար, թատրոն, խոսք: Օպերայում տեքստը կամ վերցվում և 

մշակվում է պոետիկ աղբյուրից, կամ հորինվում է լիբրետիստի կողմից: 

Օպերայի տեքստը կոչվում է լիբրետո: Առաջին մեզ հասած օպերան Յա-

կոբո Պերիի «Էվրիդիկա» օպերան է: Հետագայում այլ ազգի կոմպոզիտոր-

ները սկսեցին ստեղծագործել այս ժանրով, և բազում օպերային թատրոն-

ներ բացվեցին եվրոպական տարբեր քաղաքներով մեկ: 

Օպերայում մասնակցում են սոլիստներ, նվագախումբ և երգչա-

խումբ: Կարող են լինել նաև բալետային համարներ: 

Օպերան ունի մի քանի տարատեսակ, որոնց մասին առանձին կխոս-

վի ստորև: 

Մեծ օպերա (grand-opéra) . Սա ծնվել է Ֆրանսիայում, ֆրանսիական 

մեծ հեղափոխությունից հետո: Իր տեսակով այն քնարական ողբերգու-

թյուն է: Մեծ օպերային բնորոշ են մեծ չափեր, դրամատիզմ, գունեղու-

թյուն և դեկորացիայի բազմազանություն: Այստեղ օգտագործվում են հիմ-

նականում պատմական թեմաներ, ներառվում են մասսայական տեսա-

րաններ, կատարողական մեծ չափի անսամբլներ՝  երգչախումբ, մեծ նվա-

գախումբ, բալետ: 
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Կոմիկական օպերա: Այս տեսակն ունի բազում ենթատեսակներ՝ 

կախված երկրի առանձնահատկություններից: Իտալիայում այն օպերա-

բուֆֆն է, Ֆրանսիայում՝ օպերա-կոմիկ, Ավստրիայում և Գերմանիյում՝ 

զինգշպիլ, Իսպանիայում՝ տոնադիլիա, Անգլիայում՝ բալլադային օպերա: 

Կոմիկական օպերան առանձնանում է խոսակցական երկխոսություննե-

րով, ռեչիտատիվներով (ասերգերով), արիոզայնության կրճատմամբ, դի-

նամիկ անսամբլներով, ժողովրդական թեմատիզմով և այլն: Ֆրանսիա-

կան և գերմանական կոմիկական օպերաներում երաժշտական համար-

ներում հանդիպոմ են երկխոսություններ: 

Օպերա-սերիա (opera seria) : Սա լուրջ օպերայի տեսակն է: Այլ կերպ 

հայտնի է նեապոլիտանական օպերա: Սյուժեն հիմնականում ունենում է 

պատմական կամ հեքիաթային բնույթ, նվիրված է պատմական որևէ հե-

րոսի, հին աստվածների կամ լեգենդի հերոսի: Այստեղ առանձնանում է 

իտալական բելլ կանտո (bell canto) երգեցողությունը:  

Կիսալուրջ օպերա (opera semiseria):  Սա նույնպես իտալական ժանրի 

օպերա է՝ լուրջ սյուժեով և երջանիկ ավարտով: Այստեղ կա գոնե մեկ կո-

միկական կերպար: 

Վերիստական օպերա : Վերիզմ իտալերենից թարգմանաբար նշա-

նակում է իրականություն: Օպերայի այս տեսակը ծնվել է XIX դարի վեր-

ջում: Այստեղ հերոսները հիմնականում առօրյա կյանքից վերցված 

կերպարներ են իրենց զգացմունքներով ու խնդիրներով: Տրվում են կեն-

ցաղային բազում տեսարաններ:  

Վ. Մոցարտ, Ջ. Վերդի, Ջ. Պուչչինի, Ժ. Բիզե, Շ. Գունո, Պ. Չայկովսի, 

Ս. Ռախմանինով, Ա. Դարգոմիժսկի, Մ. Գլինկա, Ն. Ռիմսի-Կորսակով, Ա. 

Տիգրանյան, Տ. Չուխաջյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան: 

 

Բարդ երգեր և ռոմանսներ 

 

Ռոմանսը ոչ մեծ երաժշտական ստեղծագործություն է ձայնի համար, 

որն ընթանում է որևէ գործիքի նվագակցությամբ: Ռոմանսը ստեղծվում է 

քնարական բնույթի բանաստեղծության հիմքի վրա: Սկսած 18-րդ դարից 

Ֆրանսիայում, ապա և Գերմանիայիում, Ռուսաստանում և այլ եվրոպա-
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կան պետություններում ռոմանս սկսեցին անվանվել այն ոչ այդքան մեծ 

վոկալ երկերը, որոնք ունեին ոչ մեծ պոետիկ տեքստ, հիմնականում քնա-

րական բնույթ (ինչպես նաև հովվերգական, կոմիկական, սենտիմենտալ) 

և, որպես օրենք գրվում էին մենակատարի համար՝ որևէ գործիքի նվա-

գակցությամբ:  

Ռոմանսի կազմավորման վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել Գյոթեի և 

Հայնեի արվեստը: 19-րդ դարում կազմավորված ազգային տարբեր դպրո-

ցի ներկայացուցիչներ սկսեցին դիմել այս ժանրին: Նրանք հիմնականում 

ստեղծում էին ռոմանսներ՝ շարերի տեսքով (օրինակ՝ Բեթհովենի «Հեռա-

վոր սիրուհուն», 1816, Շուբերտի «Գեղեցիկ ջրաղացպանուհին» և «Ձմեռ-

վա ուղին» և այլն):  

Ռոմանսի երաժշտական ձևը հիմնականում քառյակային է, բայց, ի 

տարբերություն երգի, սա ավելի ազատ է. հնարավոր են լայնացումներ, 

առանց կրկներգի մի քառյակից մյուսի անցում և այլն: Այն գրվում է հիմ-

նականում դաշնամուրի նվագակցությամբ, սակայն հանդիպում են նաև 

նվագախմբային տարբերակներ:  

Ռոմանս կարող է հանդիպել երբեմն նաև օպերայում (Չայկովսկի, 

Ռախմանինով, Ռուբինշտեյն, Մեյերբեր և այլն):  

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Ռ. Շտրաուս, Վ. Բելլինի , Ս. Բախ, Լ. Բեթհո-

վեն, Յ. Բրամս, Է. Գրիգ, Ֆ. Մենդելսոն, Դ. Դելիբ, Ռ. Շեդրին, Է. Կապուա, 

Է. Կուրտիս, Է. Գրիգ, Վ. Բելլինի, Ա. Ռոտոլլի, Ա. Վարլամով, Ա. Ալյաբև, 

Ա. Գուրիլյով, Ց. Կյուի, Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի, Կոմիտաս, Բ. Կա-

նաչյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Սպենդիարյան, Ա. Տիգրանյան, Գ. Արմենյան, Ա. 

Աճեմյան, Դ. Ղազարյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան: 

 

Հայ հոգևոր և ժողովրդական բարդ երգեր 

 

Կոմիտաս /ժողովրդական և հոգևոր երգեր/, Կարա-Մուրզա, Գ. 

Երանյան, Ա. Դոլուխանյան, Վ. Բալյան, Թ. Ալթունյան, Ա. Սաթյան, Սա-

յաթ-Նովա , Գուսան Աշոտ, Գուսան Շահեն, Գուսան Շերամ, Ջիվանի, Գ. 

Մագիստրոս, Գ. Պահլավունի, Ն. Շնորհալի, Գ. Նարեկացի, Մ. Այրիվանե-

ցի, Մ. Սեբաստացի, Ս. Ձորափորեցի, Մ. Եկմալյան (հոգևոր երգեր): 
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ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ. ԲԱՐԴ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Հնագույն բարդ արիաներ 

 

Ա. Ստրադելլա, Ա. Սկարլատտի, Ա. Կալդարա, Գ. Հենդել, Ֆ. Կավալ-

լի, Յ. Ս.Բախ, Ջ. Պերգոլեզի, Ա. Լոտտի, Յ. Հայդն, Ֆ. Կավալլի, Ջ. Պաի-

զիելլո, Պ. Բենչինի, Վ. Մոցարտ, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Ջորդանի, Ջ. Կաչչինի, 

Մ. Չեստի, Կ. Գլյուկ, Ջ. Բոնոնչինի, Ա. Կամպրա, Ֆ. Կավալլի, Կ. Ֆեդելլի: 

 

Հայ, ռուս և արևմտաեվրոպական օպերային արիաներ 

 

Վ. Մոցարտ, Ջ. Վերդի, Ջ. Պուչչինի, Ժ. Բիզե, Շ. Գունո, Պ. Չայկովսի, 

Ս. Ռախմանինով, Ա. Դարգոմիժսկի, Մ. Գլինկա, Ն. Ռիմսի-Կորսակով, Ա. 

Տիգրանյան, Տ. Չուխաջյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Հարությունյան: 

 

Վոկալ շարեր 

 

Վոկալ շարում առկա են մի քանի երգեր, որոնք համախմբված են մեկ 

ընդհանուր գաղափարի շուրջ: Երաժշտական առաջին վոկալ ցիկլը 

պատկանում է Լ. Վ. Բեթհովենին՝ «Հեռավոր սիրուհուս», 1816 թվական:  

XIX դարում ժանրն իր կատարելությանը հասցրեց գերմանացիա ռո-

մանտիկ կոմպոզիտոր Ֆ. Շուբերտը՝ «Գեղեցիկ ջրաղացպանուհին» և 

«Ձմեռվա ուղին» վոկալ ցիկլերի ստեղծմամբ: 

Վոկալ շարերը գրվում են հիմնականում ձայնի և դաշնամուրի հա-

մար: Առաջին օրինակը, ձայնի և նվագախմբի համար գրել է Ռիխարդ 

Վագները՝ «Հինգ երգ Մատիլդա Վեզենդոնկի տեքստերի հիման վրա»: 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Է. Գրիգ, Գ. Սվիրիդով, Ն. Ռիմսկի-Կորսա-

կով, Ս. Տանեև, Ռ. Մելիքյան, Գ. Չթչյան, Տ. Մանսուրյան, Ա. Աճեմյան: 
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Հայ հոգևոր և ժողովրդական երգեր 

 

Ժողովրդական երգերը տարբեր են իրենց ժանրերով: Սրանք ստեղծ-

վել են հիմնականում նախաքրիստոնեական ժամանակաշրջանում: Փո-

խանցվել են միմյանց բերնեբերան և կատարվել են որևէ իրադարձության 

ժամանակ: 

Հայ ժողովրդական երգերը բաժանվում են մի քանի ժանրերի. 

Աշխատանքային: Սա բաժանվում է երկու ճյուղի՝ տղամարդկանց և 

կանացի: Տղամարդկանց աշխատանքային երգերն այլ կերպ կոչվում են 

հողագործական երգեր, ուր ստվար մասը կազմում են հորովելները: 

Սրանք հողի հետ կապված երգերն են: Կան նաև Կալի, Սանձի, Հունձի 

երգեր: 

Կանացի աշխատանքային երգերը կոչվում են առտնիններ: Սրանք 

կապված են տան աշխատանքի հետ: Այստեղ մտնում է հողի հետ կապ-

ված քախհանի երգերը, տան աշխատանքների հետ կապված կով կթելու, 

բուրդ գզելու, հաց թխելու և այլ երգերը:  

Ծիսական: Սա բաժանվում է երեք ճյուղերի՝ հարսանեկան, մահեր-

գեր (լացեր) և խառը ծեսերի ժամանակ կատարվող երգեր: Հարսանեկան 

ժանրի երգերը նկարագրում են ողջ ծեսը, որը կարող էր տևել մինչև յոթ 

օր: Եղել են հարուստ ընտանիքներ, որտեղ այն կարող էր տևել քառասուն 

օր: Այստեղ յուրաքանչյուր օրն ուներ իր խորհուրդը, ինչին համա-

պատասխան կատարվում էին երգերը: Օրինակ՝ միս մորթեք, հարսի ըն-

կերուհիների կողմից կատարվող երգեր, որոնք կոչվում են ծաղկոցներ, 

թագվորագովքեր, հարսանեկան պարերգեր և այլն: Մի ամբողջ օր նվիր-

վել է հարսանեկան ծեսի ժամանակ հաց թխելու արարողությանը: Սրա 

ժամանակ գյուղի բոլոր կանայք հավաքվում էին հիմնականում տղայի 

տանը և մասնակցում այդ իրադարձությանը ու կատարում համապա-

տասխան երգեր:  

Մահերգերը հին ժամանակներում կատարում էին վարձու կանայք, 

որոնք կոչվում էին վարձակներ: Նոր ժամանակներում այս ավանդույթը 

կորցրեց իր արդիականությունը և մահերգերը կատարվում են հիմնա-

կանում մահացողի հարազատների կողմից:  
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Խառը ծեսերի մեջ են մտնում Վարդավառը, Տեառնընդառաջը, Համ-

բարձման տոնը, Բարեկենդանը և այլն: Վարդավառը վաղ շրջանում 

նվիրված էր Աստղիկ աստվածուհուն: Սրան մասնակցում էր ողջ գյուղը: 

Այս ծեսի ժամանակ միմյանց վրա գյուղի բնակիչները վարդաջուր էին 

լցնում: Հետագայում՝ քրիստոնեության ժամանակ, վարդաջուրը վերա-

փոխվեց սովորական ջրի: 

Հնում ծնողներն առաջնեկ տղա երեխային քառասուն օրականում 

տանում էին տաճար։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսին նույնպես 

տանում են տաճար։ Սիմեոն անունով մի ազնիվ ու արդար մարդ, Հիսու-

սին տեսնելով, հասկանում է, որ նա փրկություն ու լույս կլինի մարդկանց 

համար և ընդառաջ է գալիս նրանց։ Այստեղից էլ առաջացել է Տեառնըն-

դառաջը, և նվիրված է քառասնօրյա Հիսուսին տաճար բերելուն։ Այն շատ 

սիրելի է դարձել բոլորի կողմից, քանի որ այդ տոնը նվիրված է Հիսուսին։  

Տեառնընդառաջը Հայոց եկեղեցու տոներից է։ Հայոց եկեղեցին, 

Տյառնընդառաջը տոնում է փետրվարի 13-ին` Քրիստոսի աստվածա-

հայտնություւնից (հունվարի 6) քառասուն օր հետո։ Տյառնընդառաջ նշա-

նակում է «ելնել Տիրոջն ընդառաջ», տարածված է նաև Տերընդեզ, Տըրըն-

դեզ, Տըրընտես, որոնք ծագել են «Տերն ընդ ձեզ» անվանումից։ Հայոց Եկե-

ղեցու կանոնի համաձայն` տոնի նախօրեին` երեկոյան ժամերգությունից 

հետո, կատարվում է նախատոնակ։ Այն ավետում է Տերունի տոնի սկիզ-

բը։ Սովորաբար նախատոնակի արարողության ավարտին կատարվում է 

Անդաստանի արարողություն, որի ընթացքում օրհնվում են աշխարհի 4 

ծագերը։ Անդաստանին հաջորդում է մոմերի օրհնության արարողությու-

նը։ Եկեղեցուց վերցրած կրակով եկեղեցիների բակերում վառվում են խա-

րույկներ՝ իբրև Քրիստոսի լույսի խորհրդանիշ։ 

Համբարձման տոնը սահմանվել է ի հիշատակ Հիսուս Քրիստոսի 

երկրային կյանքի վերջին օրերի (ըստ քրիստոնական եկեղեցու ուսմուն-

քի՝ Քրիստոսը խաչելությունից 3 օր անց հարություն է առել և իր աշա-

կերտներին 40 օր այցելելուց հետո համբարձվել երկինք)։ Համբարձումը 

դասվում է շարժական տոների թվին, ունի 35 օրվա շարժականություն 

(ապրիլի վերջից մինչև հունիսի սկիզբը), տոնվում է Զատկի 40-րդ օրը, 

հինգշաբթի։ Ծագումով կապվում է նախաքրիստոնեական տոնացույցին 
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(արտահայտել է մեռնող և հառնող Աստծու, բնության զարթոնքի, վերա-

ծնության գաղափարները)։ 

Հայաստանում Համբարձումը վերածվել է ժողովրդական տոնակա-

տարության. երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները Համբարձման առթիվ 

հավաքում են 7 գույնի ծաղիկ, կժի մեջ լցնում 7 աղբյուրի ջուր, իրենց 

նշանները գցում ջրի մեջ և Համբարձման գիշերը «աստղունք» դնում, այ-

սինքն՝ դրանք հանձնում աստղերի խորհրդին, ինչից հետո, ըստ այդ 

նշանների՝ կատարում են գուշակություններ։ Համբարձման կիրակի օրը 

տոնականորեն զարդարված երիտասարդներն ու աղջիկները կազմա-

կերպում են տոնախմբություններ՝ Համբարձմանը նվիրված երգերի, պա-

րերի (հատկապես վերվերիների՝ որպես հասակի աճի հետ կապված 

հմայական պարերի), խաղերի ու մրցույթների զուգակցությամբ։ 

Բարեկենդան բառացի նշանակում է կենսանացում, բարի կյանք: Տո-

նը կապված է եղել գարնան սկսվելու հետ: Մարդիկ սրա ժամանակ 

միմյանց մաղթում էին բարի կենդանություն: Տոնին մասնակցում էին թե՛ 

մեծերը և թե՛ փոքրերը: Երկու-երեք օր առաջ կանայք և տղամարդիկ դա-

դարում էին աշխատել, զանազան խաղեր էին խաղում, զվարճանում երե-

խաների պես: Հավաքվում էին մեծ ու փոքր, մի կողմ էին դրվում պետա-

կան կամ եկեղեցական օրենքները, ամեն մարդ առանց քաշվելու ասում 

էր իր խոսքը: Բուն Բարեկենդանը, բացի խրախճանքից, կեր ու խումից, 

նաև ազատության օր էր: Այդ օրը հիշում էին նաև պանդխտության մեջ 

գտնվողներին ու երգում էին նրանց նվիրված հատուկ տաղեր: Բարեկեն-

դանի երեկոն բարեկամներն ու հարազատները միասին էին անցկացնում: 

Կուշտ ուտում էին ու խմում: Բարեկենդանն առաքինությունների արտա-

հայտություն է: Այդ օրը մարդիկ սգից անցնում են ուրախության, չարչա-

րանքից` խաղաղության: Այս ընկալմամբ է, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա 

հոգու խոնարհումով, ապաշխարությամբ, պահքով և ողորմության հույ-

սով սկսում է Մեծ պահքի 40-օրյա ճանապարհը: Այն տևում է 48 օր՝ Բուն 

Բարեկենդանից մինչև Ս. Հարության՝ Զատիկի տոնը: 

Պարերգեր: Սրանք ամենակենսախինդ բաժինն են կազմում ժողովր-

դական երգերի մեջ: Հիմնականում կատարվում են խմբակային ձևով: 

Աչքի են ընկնում հստակ շեշտվածությամբ և կանոնավոր ռիթմով: Հիմնա-



 
 

153 
 

կանում ծավալուն չեն, իսկ ձևակառուցումը տեղի է ունենում կրկնության 

սկզբունքով:  

Կատակերգեր: Սրանք պատկանում են կենսուրախ երգերի թվին: 

Դրանցում հաճախ կատակի ձևով վեր են հանվում արատավոր երևույթ-

ները և քննադատվում: 

Պատմական երգեր: Պատմական երգերը կարևորագույն ժանրերից 

մեկն է, քանի որ այստեղ արծարծվում է հայ ժողովրդի անցյալն ու ներ-

կան: Այս երգերի միջոցով է, որ տեղի է ունենում սերունդների ինֆորմա-

ցիոն-ճանաչողական կապը: Վերջերս պատմական առանձին ճյուղ է 

զարգացել՝ կապված ցեղասպանության հետ: 

Էպիկական երգեր և վիպերգեր: Էպիկական երգերը «Սասնա ծռեր» 

էպոսի երգվող հատվածներն են: Վիպերգերը որևէ հերոսին կամ իրա-

դարձությանը նվիրված երգեր են, որոնք ունեն պատմողական բնույթ և 

աչքի են ընկնում մեծ ծավալներով: Օրինակ՝ «Կարոս խաչ» և «Մոկաց 

Միրզա»: Ըստ որոշ երաժշտագետների՝ այս ժանրի ծագումը կապվում է 

միջնադարյան գուսանների հետ: 

Անտունիներ կամ պանդխտության երգեր: Հայ ժողովրդի կյանքում և 

պատմական անցյալում մշտապես եղել է օտարության թեմատիկան: 

Սկսած 5-րդ դարից հայերը գաղթել են: Երբ ամբողջ ընտանիքն է հեռա-

նում, դա կոչվում է գաղթ, իսկ երբ տան մի անդամն է հեռանում, կոչվում 

է պանդխտություն: Հենց այս թեմատիկայով ստեղծված երգերը կոչվում 

են անտունիներ: Այս երգերն աչքի են ընկնում իրենց թախծոտ բնույթով, 

քանի որ տանից հեռացածը կարոտում է ոչ միայն հայրենի հողը, այլև ըն-

տանիքի անդամներին, հարազատներին: Սրանք աչքի են ընկնում իրենց 

մեծ ծավալով, իմպրովիզացիոն բնույթով, քանի որ կապված է կատարողի 

էմոցիոնալ դաշտի հետ: Այս երգերում մեծ տեղ ունի կռունկ թռչունը՝ իբրև 

հայրենիքի հետ կապող խորհրդանիշ: 

Քնարական երգեր: Սա ամենածավալուն ճյուղն է գեղջկական երգի 

ժանրում: Այստեղ հանդիպում են բազում սիրային երգեր, սակայն կան 

նաև սոցիալական անհավասարության, որբության, զինվորագրության 

թեմատիկայով քնարական երգեր: 
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 Կոմիտաս (ժողովրդական և հոգևոր երգեր), Կարա-Մուրզա, Գ. 

Երանյան, Ա. Դոլուխանյան, Վ. Բալյան, Թ. Ալթունյան, Ա. Սաթյան, Սա-

յաթ-Նովա, Գուսան Աշոտ, Գուսան Շահեն, Գուսան Շերամ, Ջիվանի, Գ. 

Մագիստրոս, Գ. Պահլավունի, Ն. Շնորհալի, Գ. Նարեկացի, Մ. Այրիվանե-

ցի, Մ. Սեբաստացի, Մ. Եկմալյան /հոգևոր երգեր/ : 

 

Բազմաժանր բնույթի բարդ երգեր 

 

Ջ. Գերշվին, Գ. Մալեր, Ջ. Կոտտրաու, Վ. Կիարա, Ռ. Ֆալվո, Է. Կա-

պուա, Է. Տալյաֆերրի, Կ. Բիքսիո, Ռ. Շտոլց, Ա. Բաբաջանյան, Ա. Հեքիմ-

յան, Ա. Սաթյան, Ռ. Ամիրխանյան և այլն: 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՄՈԴՈՒԼ. ԲԱԶՄԱՈՃ, ԲԱՐԴ 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Բարդ հնագույն և դասական արիաներ 

 

Ա.Ստրադելլա, Ա. Սկարլատտի, Ա. Կալդարա, Գ. Հենդել, Ֆ. Կա-

վալլի, Յ. Ս. Բախ, Ջ. Պերգոլեզի, Ա. Լոտտի, Յ. Հայդն, Ֆ. Կավալլի, Ջ. 

Պաիզիելլո, Պ. Բենչինի, Վ. Մոցարտ, Ֆ. Դուրանտե, Ջ. Ջորդանի, Ջ. 

Կաչչինի, Լ. Կերուբինի, Մ. Չեստի, Կ. Գլյուկ, Ջ. Բոնոնչինի, Ա. Կամպրա, 

Ֆ. Կավալլի, Կ. Ֆեդելլի: 

 

Օպերային արիաներ 

 

Վ. Մոցարտ, Ջ. Վերդի, Ջ. Պուչչինի, Ժ. Բիզե, Շ. Գունո, Պ. Չայկովսի, 

Ս.Ռախմանինով, Ա. Դարգոմիժսկի, Մ. Գլինկա, Ն. Ռիմսի-Կորսակով, Ա. 

Տիգրանյան, Տ. Չուխաջյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Ա. Հարությունյան, Վ. Տիգ-

րանյան, Հարո Ստեփանյան, Լ. Խոջա-էյնաթյան: 
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Տարբեր լեզուներով երգեր, ռոմանսներ և վոկալ շարեր 

 

Ֆ. Շուբերտ, Ռ. Շուման, Ռ. Շտրաուս, Վ. Բելլինի, Յ. Բրամս, Է. Գրիգ, Ֆ. 

Մենդելսոն, Դ. Դելիբ, Ռ. Շչեդրին, Է. Կապուա, Է. Կուրտիս, Է. Գրիգ, Վ. 

Բելլինի, Ա. Ռոտոլլի, Ա. Վարլամով, Ա. Ալյաբև, Ա. Գուրիլյով, Ց. Կյուի, Մ. 

Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի, Գ. Սվիրիդով, Ն. Ռիմսկի-Կորսակով, Ս. Տանեև, 

Կոմիտաս, Բ. Կանաչյան, Ռ. Մելիքյան, Ա. Սպենդիարյան, Ա. Տիգրանյան, Գ. 

Արմենյան, Ա. Աճեմյան, Դ. Ղազարյան, Ա. Տեր-Ղևոնդյան, Ռ. Աթայան, Վ. 

Կոտոյան, Ղ. Սարյան, Տ. Մանսուրյան, Գ. Չթչյան, Ա. Աճեմյան: 

 

 

Հոգևոր երգեր 

 

Ն. Շնորհալի, Գ. Նարեկացի, Մ. Այրիվանեցի, Մ. Սեբաստացի, Կոմի-

տաս, Մ. Եկմալյան /հոգևոր երգեր/: 

 

 

Տարբեր ժանրերի և բարդության երգեր 

 

Ջ. Գերշվին, Գ. Մալեր, Ջ. Կոտտրաու, Վ. Կիարա, Ռ. Ֆալվո, Է. Կա-

պուա, Է. Տալյաֆերրի, Կ. Բիքսիո, Ռ. Շտոլց, Բ. Բարտոկ, Մ. Բեռնես, Դ. 

Տուխմանով, Յան Ֆրենկել, Վ. Բասներ, Ի. Դունաևսկի, Դ. Կաբալևսկի, Մ. 

Թալիվերդիև: 
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ՈՒԹԵՐՈՐԴ  ԳԼՈՒԽ 

 

Վոկալ համույթ 

 

Անսամբլը միասնական երգեցողության կարևորագույն տեսակներից 

է: Այն ապահովում է ապագա երգչի մասնագիտական բարձր կարողու-

թյունները: Վոկալ համույթի դասընթացների ժամանակ ուսանողը սովո-

րում է լավ թերթընթերցում, ինչպես նաև երաժշտատեխնիկական բարդ 

հնարներ: 

Դասերի նպատակն է՝ դաստիարակել բարձր մակարդակի մասնա-

գետներ, ովքեր կարող են համույթային ստեղծագործություններում ներ-

կայացնել մեկ ընդհանուր կտավ՝ մանրամասներով, հասկանալ յուրա-

քանչյուր երգամասի (պարտիայի) բնույթը, հասկանալ կատարվող ստեղ-

ծագործության գաղափարը, առանձնացնել երաժշտակատարողական 

սկզբունքները (ձև, ժանր և ոճ), միասին երգեցողության կարողություն, 

արագ թերթընթերցում, վոկալ հնարավորությունների օգտագործում, 

հստակ ռիթմի, տեմպի միասնականության, ձայնարտաբերման նույն 

բնույթի կարողություն: 

Ուսանողն այս ընթացքում պետք է կարողանա լսել համույթը որպես 

մեկ ամբողջականություն, ուր ինքն անբաժան մասնիկ է, հասնի տեմբրա-

յին դինամիկ, ինտոնացիոն փոխհամաձայնության անսամբլի մյուս ան-

դամների հետ, ճիշտ տնօրինի շնչառությունը և կազմի ճիշտ ֆրազներ: 

Անսամբլում կարևոր է մեղեդին մի ձայնից մյուսին հաղորդելու կա-

րողությունը: Հակառակ դեպքում խախտվում են մեղեդիական գիծը և 

դրա զարգացումը: Դրա համար հարկավոր է, որ մեղեդու (թեմայի) վեր-

ջին հնչյունը չմարի, հնչի մինչև հաջորդ ձայնի մուտք գործելը: 
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Մեթոդական խորհուրդներ՝ վոկալ համույթի հետ աշխատելու  

ընթացքի համար 

 

Անսամբլ բառը բխում է ֆրանսերեն ensemble բառից, որը թարգմա-

նաբար նշանակում է միասին, միասնաբար: Համույթի գլխավոր 

սկզբունքն է՝ երգչի սեփական անհատականությունը խմբին հարմարեց-

նելը: Վոկալ համույթի մեջ է ծնվում այն գլխավոր սկզբունքը, որը հիմնա-

կան դեր ունի երգչախմբում՝ միասնականություն:  

Համույթի դասը լսարանում վարում է դասախոսը: Միասնական 

խումբ կազմելու համար ունկնդրման են ենթարկվում յուրաքանչյուր ան-

դամ, հաշվի է առնվում նրանց տեմբրային առանձնահատկությունները, 

որպեսզի նրանք հետագայում դառնան մեկ ընդհանուր ամբողջականու-

թյուն: Հաշվի են առնվում նաև տարիքային ձայնասահմանը, ձայնի բնույ-

թը և այլն: Համույթի կազմը կարող է շատ տարբեր լինել: Լավ արդյունք 

ստանալու համար դասախոսը պետք է նախապես պլանավորի դասերը, 

մանրակրկիտ ընտրի երգերի ցանկը:  

 

Վոկալ համույթում երգացանկի ճիշտ ընտրության սկզբունքները 

 

Երգացանկն այսպես կոչված ձայնային քարտեզ է, ուր տեսանելի է հա-

մույթի գեղարվեստական երթուղին9: Ճիշտ ընտրված երգացանկից է կախ-

ված խմբի աճը: Որպեսզի այն ճիշտ ընտրվի, դասախոսը պետք է հիշի հա-

մույթի կայացման համար որոշ պահանջներ: Երգացանկը պետք է համա-

պատասխանի հետևյալ պահանջներին. ունենա դաստիարակող բնույթ, 

գեղարվեստորեն բարձր մակարդակ, համապատասխանի ուսանողների 

տարիքին և պատկերացումներին, տվյալ համույթի երգեցողական կարողու-

թյուններին, բովանդակությամբ և բնույթով տարբեր լինի, հատուկ ընտրված 

բարդություններ ունենա, որոնք ուսանողներին կմղեն առաջ և կապահովեն 

կատարողական աճ: 

Բարդ և մասշտաբային ստեղծագործություններ վերցնելը ճիշտ չէ: 

Ուսանողի համար այն կարող է թվալ անլուծելի խնդիր, և դա նկատելի 

կլինի նրա աշխատանքի ընթացքում: Դա կարող է իր հետ բերել հոգնա-
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ծություն, աշխատանքի հանդեպ հետաքրքրության պակաս, որոշ դեպքե-

րում նույնիսկ ուսանողը կարող է հրաժարվել երգեցողությունից: Միև-

նույն ժամանակ երգացանկում պետք է լինեն նաև բարդ ստեղծագործու-

թյուններ: Դրանք պետք է ընտրվեն զգուշորեն, և դասախոսը պետք է ման-

րակրկիտ մտածի, թե ինչպես է աշխատելու տվյալ ստեղծագործության 

ուղղությամբ: Պարզագույն ստեղծագործությունները երգացանկում պետք 

է սահմանափակ լինեն, քանի որ պարզ երգացանկը չի ապահովում 

մասնագիտական աճ: Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ 

երգերի բովանդակությունը պետք է հետաքրքրի համույթի անդամներին: 

Սա տալիս է նույնիսկ որոշակի թեթևություն աշխատանքին, քանի որ 

ուսանողը ձգտում է առավել ուշադիր լսել դասախոսին և լավ աշխատել: 

Ստեղծագործությունները պետք է թեմատիկ առումով համապա-

տասխան լինեն ուսանողների տարիքին և մտածելակերպին: 

Պրոֆեսիոնալ վոկալ համույթը պետք է ունենա իր երգացանկում 

տարբեր դարաշրջաննների և կոմպոզիտորական դպրոցների ստեղծա-

գործություններ, որոնք տարբերվում են իրենց ժանրային ուղղվածու-

թյամբ և բնույթով: Երգացանկի հիմք կարող են հանդիսանալ ռուս և եվրո-

պական դասականների ստեղծագործությունները, ժողովրդական երգերը, 

ժամանակակից երկերը և այլն: Կարևորը, որ դրանք ունենան գեղարվես-

տական բարձր մակարդակ: 

Հարկավոր է ի նկատի ունենալ համույթի մասնակիցների վոկալ-

տեխնիկական հնարավորությունները և երգացանկի «համերգային» լինե-

լը, ուր պետք է լինեն 20-ից ոչ պակաս ստեղծագործություններ: Ցանկալի 

է, որ դրանց մոտ կեսը լինի a cappella, քանի որ այն լավ զարգացնում է 

երաժշտական լսողությունը և ապահովում ինտոնացիոն մաքրություն:  

 

Փորձերը կազմակերպելու ընթացքը 

 

Ընտրելով ստեղծագործությունը՝ դասախոսը նախ պետք է լավ 

ուսումնասիրի այն: Դրա համար պետք է նշել բարդ մասերը, կազմել կա-

տարողական պլանը: Մինչ ստեղծագործության կատարմանն անցնելը՝ 

դասախոսը զրուցում է ուսանողների հետ տվյալ գործի բովանդակու-
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թյան, բնույթի, կոմպոզիտորի, բանաստեղծական տեքստի հեղինակի մա-

սին: Ծանոթացման մոտեցումները տարբեր են: Ճիշտ կլինի դրանք կազ-

մակերպել ունկնդրմամբ՝ լավագույն կատարողների կողմից: Եթե 

ունկնդրման հնարավորություն չկա, դասախոսն ինքը պետք է կատարի, 

ցույց տա ստեղծագործությունը՝ նվագի կամ երգի հիմնական մեղեդային 

դարձվածքները: Սա նպաստում է ուսանողների երաժշտական զարգաց-

մանը, ֆակտուրայի յուրացմանը: 

Սկզբնական աշխատանքը սոլֆեջոյացված երգեցողությունն է: Սրա 

ժամանակ ստուգվում են ինտոնացիայի ճշտությունը, ռիթմիկ պատկեր-

ների հստակությունը, այսինքն՝ ստեղծագործության երաժշտա-տեսա-

կան հիմունքները: Սոլֆեջոյացված երգեցողության ժամանակ տեղի է 

ունենում էմոցիոնալ դաշտից հեռացում. այս ընթացքում շեշտը դրվում է 

լադա-հարմոնիայի, մետրառիթմի վրա: Թերթընթերցման ժամանակ 

ուսանողները ստանում են մոտավոր պատկերացում, թե ինչպես պետք է 

հնչի ստեղծագործությունը: 

Եթե ստեղծագործությունը բարդ բազմաձայնություն է (երկձայն կամ 

եռաձայն), ապա կարելի է այն սովորեցնել առանձին պարտիաներով: 

Այսպես դասախոսն առավել լավ է ծանոթանում յուրաքանչյուր երգչի 

հնարավորություններին: Ստեղծագործությունը պետք է սովորել նախա-

պես նշված մասերով, ընդ որում, դրանք առանձնացվում են երաժշտա-

կան միտքն ու բանաստեղծական տեքստը հաշվի առնելով, որպեսզի 

ստացվի գեղեցիկ երաժշտական ամբողջականություն: Մի մասից մյուսին 

անցնելը պետք է կատարվի այն ժամանակ, երբ նախորդ մասը լիովին յու-

րացված է: Եթե երգամասը բարդ է, նյութի կերտումը պետք է շարունակել, 

բայց բարդ հատվածներին ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնալ՝ ամ-

րապնդելու նպատակով: 

Ստեղծագործության սկզբնական սովորելու և գեղարվեստատեխնի-

կական մասը կերտելու շրջանը բարդ և ձանձրալի պրոցես է, որը դասա-

խոսից պահանջում է մեծ փորձ, գիտելիք և կարողություն: Այսքանից կա-

րելի է հետևություն անել, որ սկզբում պետք է սովորել նյութն առաձին 

պարտիաներով, ապա անցնել բարդ տեխնիկական հատվածներին և գե-

ղարվեստական մասին: Միևնույն ժամանակ փորձառու դասախոսը 
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պետք է գտնի տեխնիկական մասին գեղարվեստականություն հաղորդե-

լու կարողությունը, թեկուզ և փոքր չափերով: Նույն սկզբունքով էլ գեղար-

վեստական մաս պետք է ներառել տեխնիկական սկզբունքներ: 

 

Միասին կատարելու կարողության զարգացում 

 

Վոկալ համույթի դասի ժամանակ դասախոսն ուսանողի մեջ պետք է 

սերմանի միասին կատարելու կարողություն, կողքինին լսելու և ընդհա-

նուրի մեջ իր դերը ճիշտ զգալու ունակություն, որոնք անսամբլային երգե-

ցողության հիմնական դրույթներն են: Անսամբլային դրույթներ ասելով 

հասկանում ենք, որ կատարողը պետք է կարողանա ստեղծագործության 

մեջ զգալ իր և մյուս կատարողների կապը, լսել այն ամբողջությամբ և իր 

պարտիան՝ որպես այդ ամբողջականի մի մաս, հասնել տեմբրային, դի-

նամիկ, ինտոնացիոն, նրբերանգային ճիշտ փոխըմբռնման՝ համույթի 

մյուս անդամների հետ, ստանալ կատարողական ճկունություն, որը պայ-

մանավորված է իր պարտիայից հետո նվագակցության անցնելու հետ ու 

հակառակը և այլն: Այս բոլոր սկզբունքները ձևավորվում են վոկալ հա-

մույթի դասերի ընթացքում և տարիների փորձով: 

 

Ինտոնացիա 

 

Վոկալ համույթում ինտոնացիայի վրա աշխատանքն այլ սկզբունքով 

է ընթանում, ի տարբերություն մեներգեցողության դասերի: Այստեղ 

ուսանողը պետք է կարողանա ինտոնացիան ճիշտ պահել այսպես կոչ-

ված «ուղղահայաց» կերպով՝ բացի «հորիզոնականից» (պետք է լսի այլ 

կատարողների ինտոնացիան): Այս կարողությանը հասնելու համար 

ուսանողը պետք է լավ սերտի սոլֆեջոյի և հարմոնիայի դասերը: Համույ-

թում առաջին պլան է դուրս գալիս այլ մասնակիցների հետ ինտոնացիան 

հարմարեցնելու հարցը: 

Փորձերի ընթացքում ուսանողի դիմաց դրված են որոշ բարդ խնդիր-

ներ, որոնցից մեկն ինտոնացիայի մաքրությունն է: Ուսանողը պարտա-

դիր պետք է հասնի ինտոնացիոն վստահության և ինքնուրույնության, 
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քանի որ անսամբլում, ի տարբերություն երգչախմբի, կատարողը չունի 

երգչախմբի մյուս մասնակիցների կողմից ինտոնացիոն օգնության հնա-

րավորությունը: Ստուգելով յուրաքանչյուր ձայն առանձին-առանձին 

(սոլֆեջոյացված և խոսքերով)՝ կարելի է միավորել դրանք: Այս մեթոդը 

համույթի յուրաքանչյուր անդամի մեջ ձևավորում է սեփական ձայնի 

ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները հնչողության ժամանակ: Չի 

կարող լինել լավ համույթ, որտեղ ամեն ձայն առանձին չի երգվել ու 

մշակվել: 

Ճիշտ ինտոնացիայի վրա ազդում են նաև ձայնի լավ դրվածքը, ճիշտ 

շնչառությունն ու ձայնակազմավորումը, մյուսների երգեցողությունը և 

նվագակցությունը լսելու ունակությունը: Ձայնի, արտասանության, ռիթ-

մի և ինտոնացիայի աշխատանքները սերտորեն կապված են միմյանց 

հետ: Այստեղ մեծ արդյունք ունեն դասախոսի սեփական ձայնի միջոցով 

ցուցադրումները: 

 

Անսամբլում ճիշտ բալանս ստանալու աշխատանքը 

 

Բալանսն անսամբլում կարևորագույն աշխատանք է: Այն դեպքում, 

երբ համույթի որևէ անդամ ուզում է առանձնանալ և ուշադրությունը դե-

պի իրեն շեղել, անսամբլը երբեք միասնական և բալանսով չի լինի: Ուսա-

նողը պետք է գիտակցի, որ անսամբլի ժամանակ նա կազմում է մեկ ընդ-

հանուրի կարևոր մի մաս: Սա հասկանալուց հետո նա կարող է ճիշտ 

զգալ ժանրի առանձնահատկությունը: 

Հոմոֆոն գրվածքում գլխավոր ձայնը պետք է լինի առաջատար, քան 

մյուս ձայները, բայց ոչ առանձնացող: Դինամիկ փոփոխությունների ժա-

մանակ նվագակցող ձայները պետք է լսեն գլխավորին, և, կախված նրա 

ձայնի ուժգնությունից, ավելացնեն կամ պակասացնեն դինամիկան: Կա-

րևոր է հաշվի առնել գլխավոր ձայնի առանձնահատկությունները: Եթե 

այն իր հնչողությամբ վառ է և կատարվում է բարձր օկտավաներում, 

ապա նվագակցող ձայներն էլ կարող են իրենց ազատ զգալ: Եթե գլխավոր 

ձայնը ոչ այդքան վառ է իր հնչողությամբ և շարադրված է ոչ հարմար օկ-

տավաներում, ապա նվագակցող ձայները պետք է զուսպ լինեն: 
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Պոլիֆոնիկ գրվածքով ստեղծագործություն կատարելիս ձայները 

պետք է հետևեն պոլիֆոնիայի օրենքներին, ուր յուրաքանչյուր ձայն ունի 

իր կարևոր նշանակությունը ստեղծագործական ամբողջականություն 

ստանալու համար: 

 

Ռիթմիկ աշխատանքներ 

 

Բարդ խնդիրներից է նաև ռիթմիկ ճիշտ և միասնական համույթ 

ստանալու կարողությունը: Կատարողները պետք է կարողանան միաժա-

մանակ սկսել և ավարտել ստեղծագործությունը և նրա առանձին մասերը, 

միաժամանակ արտաբերել խոսքերը, վերցնել շնչառություն նշված հատ-

վածներում, միասին անցնել տեմպի փոփոխվող հատվածներում, հստակ 

ներկայացնել մետրական կառույցը: Ռիթմի ճիշտ զգացողությունը պետք 

է սկսել զարգացնել առաջին իսկ դասերի ընթացքում: Երկար տևողու-

թյունները պետք է ուշադիր հաշվարկել, իսկ մանր տևողությունները կա-

տարվեն ամենայն հստակությամբ: Վառ արտահայտչականություն և ռիթ-

միկ հստակություն ստանալու համար կիրառվում են ռիթմիկ տարան-

ջատման վարժություններ, որոնք հետագայում դառնում են ներքին պուլ-

սացիա և հաղորդում տեմբրային լիություն: 

Հայտնի է, որ երաժշտական ռիթմի զգացողությունն ունի ոչ միայն 

մոտորային, այլև էմոցիոնալ հենք. դրա հիմքում ընկած է երաժշտության 

արտահայտչականության զգացողությունը10:  

Այսինքն, երաժշտական ակտիվ գործունեության միջոցով միայն կա-

րելի է զարգացնել ուսանողի մոտ ռիթմիկ ազատություն: Ռիթմի զգացո-

ղության զարգացման հարցում կարևոր դեր է խաղում երաժշտության և 

մարմնի շարժումների կապը: 
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Արտասանական աշխատանքներ 

 

Վոկալ համույթում կարևոր են նաև արտասանական աշխատանքնե-

րը: Ոչ հստակ արտաբերված տեքստով՝ համույթի կատարողը չի կարող 

ունկնդրին հասցնել ստեղծագործության գեղարվեստական իմաստը: 

Արտասանությունը տեքստի հստակությունն է, հասկանալիությունը, 

արտասանական ճշտությունը: Երգեցողության մեջ այն մեծ դեր ունի: 

Լավ արտասանությունը նպաստում է յուրաքանչյուր ձայնավորի և բա-

ղաձայնի մաքուր հնչողությանը, ինչպես նաև խոսքի և ֆրազի արտա-

հայտչականությանը: Ձայնարտաբերման համար մարդու մոտ օգտա-

գործվում են շրթունքները, լեզուն, ծնոտը, կոկորդը, ատամները: Այս ամ-

բողջը կոչվում է արտասանական ապարատ: Երիտասարդ ուսանողների 

մոտ հաճախ հանդիպում է թույլ արտասանական ապարատ, քանի որ 

աշխատանքի ընթացքում քիչ են մասնակցում դեմքի, շրթունքների, լեզվի 

մկանները: Շատ հաճախ ուսանողները երգում են ձգված ատամներով, 

գլուխը դեպի վեր բարձրացրած, ինչը բերում է ծնոտի լարվածություն: Այս 

ամենը խանգարում է ճիշտ, առանց լարվածության արտասանությանը: 

Ստորև տրվում են արտասանական վարժություններ՝ առանց ինտոնա-

ցիայի օգտագործման. 

1. Կծել լեզվի ծայրի հատվածը 

2. Կծել լեզուն և քիչ-քիչ այն դուրս հանել մինչև վերջ 

3. «Ծամել» այն՝ ատամների մեկ ձախ, մեկ աջ կողմով 

4. «Մաքրել» ատամները լեզվի միջոցով. փակ բերանով շրջանաձև 

շարժել լեզուն ատամների և շրթունքների միջով 

5. Փորձել «բացել» այտը. լեզվով հենվել վերին և ստորին շուրթին՝ աջ 

և ձախ այտի կողմից 

6. Կծել վերևի և ներքևի շրթունքները 

7. Դեմքի մկանների «մերսում». շրջանաձև մերսողական շարժումներ 

մազարմատից մինչև վիզ՝ ողջ դեմքի երկայնքով 

8. Փակած մատների ծայրով ծածկել դեմքը 

9. «Վատ հոտ է գալիս». հավաքել քիթը 

10. «Զարմանք». հոնքերը բարձրացնել 
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11. «Ուրախություն, տխրություն». «դիմակները» հաջորդել միմյանց 

12. Ներքին ծնոտի շրջանաձև շարժումներ՝առաջ–աջ–հետ–ձախ–առաջ 

Այս ամենի հետ մեկտեղ, ճիշտ արտասանության վրա ազդում է նաև 

ուսանողիկանգնած դիրքը: Ճիշտ կեցվածք է համարվում՝ ուղիղ, առանց 

լարվածության, գլխի և մարմնի, ուղիղ ուսերի առկայությունը. ձեռքերը 

պետք է ազատ, դեպի վար լինեն կանգնած ժամանակ, կամ հանգիստ 

դրված լինեն ծնկներին (նստած լինելու դեպքում): Ամենակարևորը մկան-

ների ազատությունն է, միևնույն ժամանակ դրանց զսպվածությունը: 

Դասախոսը պետք է անընդհատ հետևի ուսանողների կեցվածքին, 

ինչպես նաև իր և այլ ուսանողների վրա ցույց տա երգեցողության ժամա-

նակ ճիշտ և սխալ կեցվածքը: 

Արտասանությանը տրվում է մեծ ուշադրություն: Երգեցողական ար-

տասանությունն ու խոսքայինը տարբերվում են միմյանցից: Աշխատանքի 

առաջին փուլում նշվում են շեշտադրությունները, իմաստային կենտրոն-

ները: «Երգեցողական տեքստը երգեցողության մեջ ընկալվում է միայն 

այն դեպքում, երբ կատարողները պահպանում են խոսքի ճիշտ շեշտա-

դրությունը՝ համեմված ստեղծագործության երաժշտական պատկերնե-

րով»11: Խոսքի ընթացքում չշեշտված ձայնավորներն ինքնըստինքյան թույլ 

են արտասանվում: Նույնն էլ երգեցողության ժամանակ է. խոսքը պետք է 

ճիշտ արտասանություն ունենա, բայց, այստեղ յուրաքանչյուր չշեշտված 

պետք է երգվի: Դասախոսը պետք է սովորեցնի ուսանողներին՝ վառ երգել 

շեշտված ձայնավորները, հենվել դրանց վրա, սրանից հետո չշեշտված 

ձայնավորները կգնան երկրորդ պլան: 

Երգեցողական արտասանության հիմնական օրենքն է՝ ձայնավորնե-

րի երգեցիկ և ակտիվ արտասանումը: «Երգեցողության մեջ ձայնավորնե-

րը գետ են, իսկ բաղաձայնները՝ ափերը»12: Ձայնավորները պետք է հնչեն 

ամուր, պինդ, իսկ բաղաձայնները՝ հստակ, ակտիվ, կարճ: Մ. Գլինկան 

այս առումով նշել է. «Երաժշտության մեջ, հատկապես վոկալ, արտա-

հայտչամիջոցները բազմազան են: Միևնույն բառը կարելի է արտաբերել 

հազարավոր լադերով՝ առանց ինտոնացիայի, նոտայի կիրառմամբ, այլ 

օգտագործելով միայն շեշտադրությունը՝ միմիկաներին հաղորդելով մեկ 

ժպիտ, մեկ լուրջ, խիստ արտահայտություն: Դասախոսները սրան մեծ 
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ուշադրություն չեն դարձնում, բայց պրոֆեսիոնալ երգիչները գիտեն բոլոր 

այս սկզբունքները»13: 

 

Վաղ շրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ 

 

Երբ խոսվում է բարոկ ժամանակաշրջանի երաժշտության մասին, 

հասկանում ենք, որ այնտեղ առաջին հերթին կա ավանդույթների և 

սկզբունքների զսպվածություն: Բախի, Վիվալդիի, Պյորսելի և Թելեմանի 

երաժշտությունը հնչել է բոլորովին այլ կերպ, քան հիմա: Պետք է հիշել, 

որ կատարողական մեկ մոտեցում չունի: Կերտելով տվյալ ժամանակա-

շրջանի և կոմպոզիտորի առանձնահատկությունները՝ ուսանողը, դասա-

խոսի օգնությամբ, պետք է կարողանա ստանալ իր մոտեցումը: 

Վաղ շրջանի ստեղծագործությունների մեջ կարևոր է ճիշտ արտա-

սանությունը: Ըստ ընդունված օրենքի՝ նոտաները կատարվել են ոչ այդ-

քան երկար, որքան գրված են, այլ կերպ՝ յուրաքանչյուր հնչյուն պետք է 

կրճատվի պաուզաների միջոցով՝ կախված ստեղծագործության բնույթից: 

Սա հնագույն երաժշտության օրենքն է, ուր չկա ոչ մի նոտային տեքստ, 

որտեղ առկա չլինեն երաժշտական բազում զարդոլորումներ: 

 

Դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ 

 

Դասական շրջանի ստեղծագործություններ կատարելիս պետք է 

հաշվի առնել ժանրային առանձնահատկությունները և կոմպոզիտորի 

այս կամ այն կոմպոզիտորական դպրոցի պատկանելությունը: Հարկավոր 

է ծանոթանալ բնօրինակին, ուսումնասիրել այն, ունկնդրել, և, հաշվի առ-

նելով դրանք, կատարման ժամանակ ձգտել դրանից չհեռվանալ: 

 

Ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ 

 

Ժամանակակից ստեղծագործություն կատարելու ժամանակ հիմնա-

կան խնդիրը նվագակցության հետ աշխատելն է՝ ռիթմիկ բարդ պատկեր-

ները լավ կերտելու համար, ինչպես նաև պետք է կարողանալ հասնել յու-
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րահատուկ ձայնարտաբերման, որը պահանջվում է տվյալ կոմպոզիտորի 

կողմից: Այստեղ ուսանողը պետք է ճիշտ լսի և վերարտաբերի դիսոնան-

սային բազում ակորդներ: 

 

Վոկալ համույթի վարժություններ 

 

Վոկալ համույթի հետ աշխատելիս մեծ տեղ է տրվում վոկալ-ան-

սամբլային վարժություններին: Վարժությունների նպատակն է՝ անսամբ-

լին սովորեցնել տեխնիկական հնարներ, որոնք կսովորեցնեն նրանց 

առավել արտահայտիչ ներկայացնել ստեղծագործության կերպարայնու-

թյունը և բնույթը: Վարժությունները լայնացնում են ձայնածավալը, զար-

գացնում տեխնիկական (օրինակ՝ արագ տեմպով շղթայական շնչառու-

թյամբ) երգեցողությունը: Հիմնական նպատակը համույթում մեկ ընդհա-

նուր երգելաձև ստանալն է:  

Բազմաձայն երգեցողության սկզբունքներին տիրապետելը կապված 

է լավ զարգացած երաժշտական լսողության հետ: Ինչպես հայտնի է, երա-

ժշտական լսողությունը մեր լսողության երաժշտական ձայների բարձրու-

թյունը որոշող տեսակն է: Այն բաժանվում է երկու ենթատեսակի՝ մելոդիկ 

և հարմոնիկ՝ կապված մեղեդու և նվագակցության հետ: 

Բազմաձայն երգեցողության մեջ մեծ տեղ ունի հարմոնիկ լսողությու-

նը: Առանձին ինտերվալների և ակորդների մելոդիկ կատարումը, ապա և 

բազմաձայնությամբ երգելը, լադի ֆունկցիոնալ առանձնահատկություն-

ները լսելը, հատուկ հանձնարարված վարժությունները և բազմաժանր 

երգացանկը նպաստում են հարմոնիկ լսողության զարգացմանը: Հարկա-

վոր է նաև անընդհատ զարգացնել ներքին լսողությունը: Սա երաժշտու-

թյունն ու նրա առանձին տարրերը լսելու ունակությունն է: Հենց այս տե-

սակն է օգնում, կարծես, նախապես լսել այն, ինչ պետք է կատարել: 

Առանձին աստիճանների, ինտերվալների և ակորդների ներքին լսողու-

թյունն օգնում է՝ պահել համույթի մաքուր ինտոնացիան:  

Այս ամենը, ինչ վերը նշվեց, վերաբերում է նաև առանց նվագակցու-

թյան երգեցողությանը: Սա համարվում է վոկալ արվեստում ամենա-
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բարդը, բայց միևնույն ժամանակ ամենահետաքրքիրը: Այստեղ մարդ-

կային ձայնը ներկայանում է իր ողջ գեղեցկությամբ և շքեղությամբ: 

Այս տեսակի երգեցողությունը կոչվում է a capella: Սա պահանջում է 

ամեն առումով վոկալ արվեստի սկզբունքների կատարյալ կարողություն: 

A capella երգելու կարողությունը ստեղծվում է ժամանակի ընթացքում և 

անընդմեջ աշխատանքի հետևանքով: Սրան նպաստում են հատուկ 

ընտրված վարժությունները, վոկալ ստեղծագործությունների կատարում-

ներն առանց նվագակցության, որոնք գրված են գործիքային նվագակցու-

թյամբ, ինչպես նաև երգացանկի ճիշտ ընտրությունը: 

Առանց նվագակցության երգեցողության մեջ հմտանալու համար 

արդյունավետ են ժողովրդական երգերն առանց նվագակցության: 

Ստորև տրվում են որոշ վարժություններ. 
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ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ՍՈՊՐԱՆՈ I-II ԿՈՒՐՍԵՐ 

 

Դասական արիաներ 

 

Բենչինի Պ. – Արիետտա «Ախ, խորը թախիծ» («Tanto sospirero») 

Լոտտի Ա. – Արիետտա «Ախ, կրկնիր» («Pur di cesti, o bocca, bocca, 

bocca») 

Կավալլի Ֆ. – Արետտա «Քնքուշ իմ սեր» («Dolce amor») 

Հայդն Յ. – «Փոքրիկ տնակ» («Ein kleines haus»)  

Հենդել Գ. Ֆ. – Ալմիրայի արիան перы «Ռինալդո» օպերայից 

 «Վերդի, պրատի» («Verdi, prati») 

Պաիզելլո Ջ. – Ջրաղացպանուհու արիետտան «Գեղեցիկ ջրաղացպա-

նուհին» օպերայից («Nel cuօr piu non mi sento») 

Պերգոլեզի Ջ. – «Եթե սիրում ես» («Se tu mami») 

Ռոսսինի Ջ. - Ռոզինայի կավատինան «Սևիլյան սափրիչ» օպերայից 

(«Il Barbiere di Siviglia») 

Սարրի Դ.– «Հովվերգական» - («Sen core») 

Սկարլատտի Ա. - «Կամ մի վիրավորեք ինձ…» («O cessate di piagarmi») 

«Վերցրու՛ իմ կյանքը, նույնիսկ…» («Toglietemi la vita ancor»)  

«Արդեն արև է Գանգեսի վրա» («Gia` il sole dal Gange») 

 

Ռուսական ռոմանսներ 

 

Բուլախով Պ. – «Երեքով» («Тройка») 

«Գեղեցկուհի» («Красавица») 

«Օրիորդ» («Девица») 

Գլինկա Մ. – «Մի ծլվլա, սոխակ» («Не щебечи, соловейку») 

«Արտույտ» («Жаворонок») 

«Հյուսիսային աստղ» («Северная звезда») 

«Մի՛ երգիր, հոգիս» («Ты не пой душа девица») 

Գուրիլյով Ա. – «Գուշակի՛ր, իմ սիրելի» («Отгадай, моя родная») 
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Դարգոմիժսկի Ա. - «Հոգյակ օրիորդիկ» («Душечка девица») 

«Երգերն ինձ ինչ» («Что мне до песен») 

«Երիտասարդն ու աղջիկը» («Юноша и дева»)  

Կյուի Ց.– «Ցարկոսելյան արձանը» («Царкосельская статуя») 

Վարլամով Ա.– «Հիասթափություն» («Разочерование») 

 

Արևմտաեվրոպական երգեր և ռոմանսներ 

 

Բեթհովեն Լ. – «Հրաժեշտ Մոլլիին» («Mollys Аb-schied») 

Շիկահավ» («Das Rotkehlchen»)  

Բրամս Յ. – «Օրորոցային» ( «Wiegenlied») 

Գրիգ Է. – «Սիրում եմ քեզ» («Jeg elsker Dig ») 

Մենդելսոն Ֆ. – «Բարև» («Gruss») 

Շուբերտ Ֆ. – «Վարդը դաշտում» («Heidenröslein »)  

«Գարնանը» («An den fruhling »)  

Շուման Ռ. – «Գարնանամուտ» («Fruhlings Ankunft») 

Ջորդանի Տ. – Արիա՝ «Ախ, սիրելիս» («Caro mio ben») 

 

Սոպրանո III-IV կուրսեր 

 

Բախ Յ. Ս. - «Մագնիֆիկատից», արիա՝ «Քանի որ նա նայեց» («Quia 

respexit») 

Բելլինի Վ. – Էլվիրայի արիան «Պուրիտաններ» օպերայից («I Puritani») 

Արիետտա - «Մելանխոլիա նուրբ նիմֆ…» («Malinconila ninfa gentile…») 

«Պուրիտաններ» օպերայից 

Գլյուկ Ք. – Իֆագենիայի արիան «Իֆիգենիան Ավլիդում օպերայից», 

«Ցտեսություն, պահպանեք Ձեզ» («Adieu! Conservez dans votre»)  

Լարիսայի մենուետը «Կլելիայի տրիումֆը» օպերայից, «Ախ, վերա-

դարձիր տարիք…» («Ah, ritorna eta`…»)  

Դուրանտե Դ. - «Պարի՛ր, պարի՛ր» («Danza, danza!») 

Հենդել Գ. Ֆ. – Ռոդելինդայի արիան «Ռոդելինդա» օպերայից, «Գլխա-

վոր» («Sommi dei») 
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Մոցարի Վ. Ա.– Սուսաննայի ռեչիտատիվը (ասերգն) ու արիան «Ֆի-

գարոյի ամուսնությունը» օպերայից («Le nozze di Figaro») 

Կոմսուհու կավատինան «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» օպերայից  

Քերուբինայի արիան «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» օպերայից 

Պաիզելլո Ջ. – Ջրաղացպանուհու արիետտան «Գեղեցիկ ջրաղացպա-

նուհին» օպերայից («Nel cuօr piu non mi sento») 

Պուչչինի Ջ. – Լաուրետտայի արիան «Ջաննի Սկիկի» օպերայից 

(«Gianni schicchi») 

Սկարլատտի Ա. - «Տաքարյունություն» («Caldo sangue») 

«Եթե Ֆլորինդոն հավատարիմ է» («Se Florindo e Fedele») 

«Մանուշակ» («Le Violette») 

Սմետանա Բ. – Մաժինկայի արիան «Վաճառված հարսնացուն» օպե-

րայից («Prodana nevesta») 

Վեբեր Կ. Մ. – Էնխենի արիետտան «Ազատ նետաձիգը» օպերայից 

(«Freischütz») 

Բորտնյանսկի Դ. – Սանշետտայի արիան «Որդի - թշնամի» օպերայից 

(«Сын - соперник») 

Դարգոմիժսկի Ա. – Նատաշայի արիոզոն «Ջրահարսը» օպերայից 

(«Русалка») 

Ռիմսկի-Կորսակով Ն. – Միլինտրիսայի արիոզոն «Ասք Սուլթան ցա-

րի մասին» օպերայից («Сказка о царе Салтане») 

Ձյունանուշի արիոզոն «Ձյունանուշը» օպերայից («Снегурочка») 

Մոկրոուսով Բ. – Աննայի արիոզոն «Չապայ» «Чапай» 

Զաքարյան Կ. - Մարջանի երգը «Մարջան» օպերայից 

Չուխաջյան Տ. – Օլիմպիայի արիոզոն «Արշակ II» օպերայից  

Կարինեի արիոզոն - «Կարինե» օպերետից 

Տեր - Ղևոնդյան Ա. – Սեդայի արիան «Սեդա» օպերայից 

Տիգրանյան Վ. – Վարդիթերի արիան «Սոս և Վարդիթեր» օպերայից 

Տիգրանյան Ա. - Անուշի երգը  «Անուշ» օպերայից, 

Շուշանի արիան  «Դավիթ - Բեկ» օպերայից  
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Արևմտաեվրոպական և ռուսական երգեր և ռոմանսներ 

 

Բրամս Յ.–Սերբական ժողովրդ. Երգ՝ «Աղջկա երգը» («Madchenlied») 

«Իզուր սերենադ» («Vergebliches Ständchen») 

«Օրորոցային» («Wiegenlied») 

Գրիգ Է. – «Գարնանային ծաղիկ» («Med en primula veris») 

Մոցարտ Վ. Ա.– «Դուք, թռչուննե՛ր, ամեն տարի» («Oiseaux si tous ans»)  

Շուման Ռ. – «Դու գեղեցիկ ես, ինչպես ծաղիկ» («Du bist wie eine Blume») 

Շուբերտ Ֆ. - «Քնարին» («An die laute») 

Օբեր Դ. – «Գեղջկական երգ» («Деревенская песенька») 

Բուլախով Պ. - «Հրաշալի աչքեր» («Прелестные глазки») 

Գլինկա Մ. - «Ես սիրում եմ՝ դու ինձ հավատացնում էիր» («Я люблю! – 

ты мне твердила…››) 

«Ախ, եթե այն ժամանակ իմանայի…» («Ах, когда б я прежде знала…») 

«Ես հիշում եմ հրաշալի մի ակնթարթ» («Я помню чудное мгновение») 

Գրեչանինով Ա. - «Օրորոցային» («Колыбельная») 

Վարմալով Ա. - «Դու մի երգիր, սոխակ…» («Ты не пой, соловей…») 

Չայկովսկի Պ. Ի. - «Սկզբում ես քեզ չէի սիրում…» («Я сначала тебя не 

любила…») 

 «Դա վաղ գարնանն էր…» («То было раннею весной…») 

 «Մոռանալ այսքան շուտ…» («Забыть так скоро…») 

Ռախմանինով Ս. - «Ես սիրեցի իմ թախիծը» («Полюбила я на печаль 

свою») 

 «Քուն» («Сон») 

«Յասաման» («Сирень») 

«Կղզյակ» («Островок») 
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Տենոր I-II կուրսեր 

 

Բոնոնչինի Ջ. - «Per la gloria dadorarvi», արիա «Գրիզելդա» օպերայից 

(«Griselda») 

Կալդարա Ա. - «Նույնիսկ եթե դու դաժան ես» (‹‹Seben crudele››) 

Կավալլի Ֆ. – Արիետտա՝ «Քնքուշ սեր» («Dolce amor») 

Հենդել Գ. - Կսերկսի Ռեչիտատիվը (ասերգ) ու արիան ‹‹Կսերկս›› 

օպերայից («Serse») 

Մոնսինի Պ. – ‹‹O ma tendre musette…›› (Pastoral) 

Մոցարտ Վ. Ա. - «Բաստիենի արիան»՝ ‹‹Բաստիեն և Բաստիենե›› 

օպերայից («Bastien und bastienne») 

Պասկուինի Բ. – Կանցոնետտա «Սերը վտանգավոր հրաձիգ է» («O 

pargoletto arciero» ) 

Պարադիզի Պ. – «Վերցրեց ինձ գերի խաբեությամբ» («M’ha preso alla 

suazanga…») 

Ջորդանի Ջ. - «Իմ թանկագին» («Caro mio ben») 

Սկարլատտի Ա. – Կանցոնետտա «Դու գաղտնի մահ ես գուշակում» 

(‹‹Se tu della miamorte››) 

«Բացվում է առավոտյան լույսը» («Giail sole dal gange») 

«Շատ անգամ կատակով» (« Spesso vibra») 

«Դադար չունեմ» («Sento nel core») 

 

Արևմտաեվրոպական, ռուսական երգեր և ռոմանսներ 

 

Ալյաբև Ա. - «Երեկոյան ղողանջ» («Вечерный звон»,) 

«Ձմեռային ճանապարհ» («Зимняя дорога»)  

«Լեռնային աղջկա լացը» («Плачет дева гор») 

Բիկսիո Կ. - «Մայրիկ» («Mamma») 

«Իսպանական բոլերո» («La Spagnola») 

Բուցցի Ա. Պեչչիա – «Սիրո նշաններ» («Torna amore») 

Գլինկա Մ. - «Օ՜ , դու հոգյակ» («Ах, ты душечка») 

«Ի՞նչ ես, երիտասարդ գեղեցկուհի…» («Что, красотка молодая… ») 
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«Սոխակ չի ծլվլում…» («Не шебечи, соловейку …») 

Կաննիո Է.– «Սիրահարված զինվորը» («O’ Surdato ’nnammurato») 

Կապուա Է. - «Իմ արև» («O sole mio…») 

Կարդիլլո Ս.- «Կատարի» («Core ′ ngrato-Catari») 

Կոտրաու Ջ. - «Սանտա Լուչիա» («Santa Lucia») 

Հայդն Յ. - «Եղիր ավելի համարձակ, գեղեցկուհիս» («Liebes Mädchen, 

hör’ mir zu…») 

Մասկանի Պ. - «Սերենադ» («Come col capo…») 

Շուբերտ Ֆ. - «Ոսկերչության աշակերտ» («Der gold - schmiedsgesell») 

«Լուսնի մոտ» («An den mond») 

«Դեպի հանգստի երկիր» («In’s stille land») 

Շուման Ռ. - «Ամառային առավոտ» («Jeden morgen») 

«Որբ» («Die waise») 

«Երգիչ» («O ihr Herren !») 

«Օ՜ , ինչու՞ են քո կասկածները» («Warum willst du andre fragen?» 

Ռիմսկի-Կորսակով Ն. - «Եղևնին և արմավենին» («Ель и пальма») 

«Երեկոն լուռ վերջանում էր» («Тихо вечер догорает») 

Վալլի Տ. - «Յամայկա» («Jamaica») 

Վարլամով Ա. - «Երկնքում շոգ է, ամռան արևը …» («Жарко в небе 

солнце летнее»), «Չտեսնված» («Ненаглядная»), «Ի՞նչ սիրտ է այն» 

(«Что это за сердце?») 

 

Տենոր III-IV կուրսեր 

 

Բիզե Ժ. - Նադիրի սերենադը «Մարգարիտ որոնողները» օպերայից 

(Sérénade de Nadir de l’opéra «Les Pêcheurs de perles ») 

Բոնոնչինի Ջ. – Արիա «Per la gloria d’adorarvi…» «Գրիզելդա» օպերա-

յից»(de la opera «Griselda») 

Կալդարա Ա.– Պաստորալ «Սիրո մեջ հաղթում է խաբեությունը» 

(«Alma del core») 

Կաչչինի Ջ. - «Ամարիլիս, իմ գեղեցկուհի» («Amarilli, mia bella») 
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Հենդել Գ. - Ռեչիտատիվ (ասերգ) և արիոզո «Diese Schmach…» «Մե-

սիա» օրատորիայից (aus dem Oratorium «Der Messias»), Գրիմվալդի արիան 

«Pastorello d’un povero armento…» «Ռինալդո» օպերայից (aus der oper 

«Rinaldo») 

Չիլեա Ֆ. - Մաուրիցիոյի արիան «L’anima ho stan» «Անդրիանա Լե-

կուվրեր » օպերայից (Aria di Maurizio –dall’ opera «Andriana Lecouvreur») 

Պուչչինի Ջ. – Հերցոգի արիան «La donna è mobile…» « Ռիգոլետտո» 

օպերայից (dall’ opera «Rigoletto») 

Ջորդանի Տ. - «Իմ սիրելի» («Caro mio ben») 

Ստրադելլա Ա. - «Գթության տիրուհի» («Pieta, Signore») 

Վերդի Ջ. – Ջակոպոյի Ռեչիտատիվը (ասերգ) ու կավատինան «Ah, si 

chio senta…» «Երկու Ֆոսկարի» օպերայից (Recitativ e cavatina di Jacopo, 

opera «I due Foscari») 

Ջակոպոյի արիան «Da voi lontano…» «Երկու Ֆոսկարի» օպերայից 

(Aria di Jacopo –dall’ opera «I due Foscari» 

Գաբրիելի արիան՝ «Սիմոն Բոկանեգրա» օպերայից (Aria di Gabriele 

dall’ opera «Simon Boccanegra») 

Արենսկի Ա. – Ռաֆայելի արիոզոն «Ռաֆայել» օպերայից («Свободы 

мгновенью…» Ариозо Рафаэля- из оперы « Рафаэль») 

Դոնիցետտի Գ. - Էդգարի արիան «Tu, chea dio…» «Լյուչիա դի Լամեր-

մուր » օպերայից ( dall’ opera «Lucia di Lammermoor») 

Ռիմսկի-Կորսակով Ն. - Գվիդոնի արիան («Ветер по морю») «Ասք 

Սուլթան ցարի մասին» օպերայից (ария Гвидона из оперы «Сказка о царе 

Салтане») 

Ստեփանյան Հ. – Դավիթի երգը «Լուսաբացին» օպերայից 

Տիգրանյան Ա. – Սարոյի արիան «Անուշ» օպերայից («Ջիվան յար 

ջան») 
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Ռոմանսներ և երգեր 

 

Ալյաբև Ա. - «Իրտիշ» («Иртыш») 

Բալակիրև Մ. - «Բարկարոլա» («Баркарола») 

Բիկսիո Կ. - «Խոսիր ինձ հետ սիրո մասին, Մարիա» («Parla mi d’amore 

Mariu») 

«Լուսնային սերենադ» («Serenata malinconica») 

Գլինկա Մ. - «Ինձ մի՛ գայթակղի առանց կարիքի» («Не искушай меня 

без нужды») 

«Նրա մոտ» («К ней») 

«Հյուսիսային աստղը» («Северная звезда») 

Դելիբ Լ. – «Ռյուի-Բլազի սերենադը» («Sèrènade de Ruy - Blas») 

Կապուա Է. - «Օյ ,Մարի» («Maria ,Mari!») 

Կուրտիս Է.– «Վերադարձի՛ր Սորենտո!» («Torna a Surriento!») 

«Մի՛ լքիր ինձ» («Non ti scordar di me!») 

Մալեր Գ. – «Հիշողություն» («Воспоминание») 

Մոցարտ Վ. Ա. – «Մանուշակ» («Das Veilchen») 

Շուման Ռ. – «Ուրախության փոթորկոտ գիշեր» («Lust der sturmnacht»)  

Վոկալ շարք «Պոետի սերը» («Dichterliebe») 

Շուբերտ Ֆ. - «Դու իմ խաղաղությունն ես» («Du bist die Ruh») 

«Ադելաիդա» («Adelaide») 

Վոկալ շարք՝ «Ձմեռային ճանապարհ» («Die Winterreise») 

Չայկովսկի Պ. - «Ինչպես տաք մոխրի վրա» («Как над горячею золой») 

«Ինչու՞» («Зачем?») 

«Աղմկոտ պարահանդեսում» («Средь шумного бала») 

Պուլենկ Ֆ. - «Իմ կիթառին» («A sa guitare») 

Ռախմանինով Ս. - «Մի՛ երգիր ինձ մոտ, գեղեցկուհի» («Не пой, краса-

вица, примне…») 

«Երազ» («Сон»)  

«Գիշերային գաղտնի լռությունը» («В молчаньи ночи тайной…») 

Ռիմսկի-Կորսակով Ն., Մշակում, «Հիշիր, հիշիր» («Вспомни, Вспом-

ни…») 
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Ռուսական ժողովրդական երգ՝ Բ. Բրիտենի մշակում  

 «Երբ ես պատանի էի» («Quand j’étais chez mon père») ֆրանսիական 

ժողովրդական երգ  

Սվիրիդով Գ. - «Երկիր իմ լքված» «Եսենինի հիշատակ» պոեմից 

(«Край ты мой заброшенный» из поемы «Памяти Есенина») 

Վեբեր Կ. Մ. - «Պարզ գիշերով» («Sure on this shining night») 

Տալյաֆերրի Է. - «Նեապոլիտանական սերենադ» («Piscatore’e 

Pusilleco») 

Ֆերրերի Գ.- Մշակում , Իսպանական ժողովրդական երգ «Tirana» 

Ֆալվո Ռ. - «Ասացե՛ք, աղջիկներ» («Dicitencello vuje») 

 

Բարիտոն և բաս I-II կուրսեր 

Արիաներ 

 

Բախ Յ. Ս. – «Մեկ ձախ, մեկ աջ…» Կանտատից N 96 («Bald zur rechten 

bald zur linken…» aus der kantate N 96) 

Բերգ Ա. - «Հովիվ» («Der hirt») 

Գլյուկ Ք. – Արիա («Un ruisselet bienclair…» )«Անսպասելի հան-

դիպում» օպերայից, (Air de l’opéra «La rencontre imprévue») 

Դոնիցետտի Գ. – Դոն Պասքուալի կավատինան «Դոն Պասքուալե» 

օպերայից («Don Pasquale») 

Կարիսսիմի Ջ. – «Հաղթանակ, հաղթանակ» («Vitoria, Vitoria!») 

Հենդել Գ. – «Աբինոամի ողջյունը» («Sohn, sieh, deinem…»)՝ «Դեբորա» 

օրատորիայից («Abinoams begrüssung» aus der Oratorium «Deborah») 

Մոցարտ Վ. Ա.– Զարաստրոյի արիան «Կախարդական սրինգ» օպե-

րայից (Arie ders Sarastro aus der oper «Die Zauberflöte») 

Սկարլատտի Ա. - «Մի՛ վիրավորեք սիրտս» («O cessate di piagarmi….») 

«Շատ անգամ կատակով» («Spesso vibra per suo gioco...») 

Վագներ Ռ. – Լանգրաֆի արիան «Տանհայզեր» օպերայից (arie des 

Landrafs aus der oper «Tannhäuser») 
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Արևմտաեվրոպական և ռուսական երգեր և ռոմանսներ 

 

Ալյաբև Ա. – «Երկու ագռավ» («Два ворона»),«Ես Ձեզ սիրել եմ» («Я вас 

любил….») 

Բալակիրև Մ. – «Ծովը չի փրփրում» («Не пенится море») 

«Գրկի՛ր, համբուրի՛ր» («Обойми, поцелуй») 

«Քարափ» («Утес») 

«Լսում եմ արդյոք ձայնը քո» («Слышу ли голос твой») 

«Ծաղիկների մեջ» («Среди цветов») 

Բիկսիո Կ. - «Իսպանական բոլերո» («La Spagnola»)  

«Մայրիկ» («Mama») 

Գլինկա Մ. – «Արյան մեջ ցանկության կրակն է այրվում» («В крови го-

рит огоньжеланья») 

«Սոխակը չի ծլվլում» («Не щебечи соловейку») 

«Օհ՜, դու գիշեր» («Ах ты ноченька…») 

«Ես սիրում եմ՝ Դու ինձ կրկնում էիր» («Я люблю!-Ты мнетверди-

ла….») 

Գլյուկ Կ. – «Ամառային գիշեր» («Die sommernacht») 

Դարգոմիժսկի Ա. - «Մի՛ դատեք, բարի մարդիկ» («Не судите, люди 

добрые») 

«Ես Ձեզ սիրել եմ» («Я вас любил») 

«Արևելյան սիրավեպ» («Восточный романс») 

Կապուա Է. - «Իմ արև» («O sole mio…») 

Կոտրաու Ջ. - «Սանտա Լուչիա» («Santa Lucia») 

Մենդելսոն Ֆ. – «Ճանապարհի աղոթք» («Entsagung») 

«Եթե պետք է բաժանվեմ» («Wenn sich znei herzen scheigen…») 

Մոնտեվերդի Կ.-«Տանջվելով մահն եմ կոչ անում» («Lasciatemi 

morire!») 

Մոցարտ Վ. Ա. - «Գարնան կարոտը» («Sehnsucht nach dem frühling») 

Շոպեն Ֆ. - «Մատանի» («Pierscien») 

Շուբերտ Ֆ. – «Սիրո երգ» («Minnelied» 
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«Գիշերային երգ» («Nachtgesang» 

«Ծերունու երգը» («Greisengesang››) 

Շուման Ռ. – «Հռենոսի վրա» («Auf dem Rhein») 

«Երբ ես մենակ եմ» («Sitz’ ich allein…») 

«Ազատության ոգով» («Freisinn») 

«Հե՜յ, անտաշ» («Setze mir nicht, du grobian») 

Չայկովսկի Պ. – «Իմ հանճար, իմ հրեշտակ, իմ ընկեր» («Мой гений, 

мой ангел, мой друг») 

Տալյաֆերրի Է. – «Ոսկե խոսքեր» («Piscatore’e Pusilleco») 

«Մի՛ մոռացիր» («Nun mi sceta») 

 

Բարիտոն և Բաս III-IV կուրսեր 

 

Բախ Յ. Ս. - «Երբ դու ինձ հետ ես…» («Bist du bei mich…») 

Դուրանտե Ֆ. – «Դուք սիրով եք լի» («Vergine, tutto amor») 

Կալդարա Ա. – Պաստորալ «Սիրո մեջ հաղթում է խաբեությունը» 

(«Alma del core») 

«Պարզ՝ ինչպես արևի շողը» («Come raggio di sol…») 

Հենդել Գ. - «Dignare» 

«Կալեբի արիան» («Sol lich auf») «Հիսուս Նազովրեցին» օրատորիայից  

(Arie des Caleb aus dem oratorium «Joshua») 

Մոցարտ Վ. – «Պուբլիոյի արիան» («Tardi s’avedde») 

«Տիտոսի ողորմածությունը» (Aria di Publio dall’ opera «La clemenza di 

Tito» 

Դոն Ժուանի սերենադը «Deh vieni…»՝ «Դոն Ժուան» օպերայից 

(Serenada di Don Giovanni dall’ opera «Don Giovanni») 

Ֆիգարոյի արիան՝ «Non piu′ andrai…», «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» 

օպերայից (Aria di Figaro dall’ opera «Le nozze di Figaro») 

Չայկովսկի Պ. - Մազեպայի արիոզոն «Мгновенно сердце молодое…» 

«Մազեպա» (ариоза Мазепы из оперы «Мазепы») 

Վերդի Ջ. – Ժերմոնի արիոզոն «Pura sicomme…» «Տրավիատա» օպե-

րայից (Ariozo di Germont dall’opera «La Traviata») 
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Սպենդիարյան Ա. – Նադիր Շահի արիան՝ «Ալմաստ» օպերայից  

Տիգրանյան Ա.– Մոսիի արիան՝ «Անուշ» օպերայից 

 

Արևմտաեվրոպական ու ռուսական երգեր և ռոմանսներ 

 

Բրամս Յ. - «Սաֆոյի ներբողը» («Sapphische Ode») 

«Մոռանամ քեզ հավերժ» («Nicht mehr zu dir gehen») 

Գլինկա Մ. – «Մի՛ երգիր ինձ մոտ, գեղեցկուհի» («Не пой красавица, 

при мне…»)  

«Համընթաց երգը» («Попутная песня») 

Գրիգ Է. - «Սիրում եմ քեզ» («Jes elsker dig!») 

«Պոետի սիրտը» («Du fatter ej Bolgernes») 

Կաբալեվսկի Դ. - «Երբ անձայն գաղտնի մտքերի վճիռը…» («Когда на 

суд безмолвных тайных дум…») 

Կապուա Է. - «Օյ ,Մարի» («Maria, Mari!») 

Կյուի Ց. - «Թագավորական արձան» («Царскосельская статуя») 

Կուրտիս Է. - «Մի լքիր ինձ» («Non ti scordar di me!») 

Մարտինով Ե.-Կարապի հավատարմությունը («Лебединая верность») 

Շերեմետև Բ. - «Ես Ձեզ սիրել եմ» («Я вас любил») 

Շոպեն Ֆ. - «Մելանխոլիկ» («Nie ma czego trzeba») 

Շուբերտ Ֆ. - «Դեպի երաժշտությունը» («An die musik») 

«Սերենադ» (« Serenade») 

Շուման Ռ. - «Ես չեմ բարկանում» («Ich grolle nicht») 

«Հիասքանչ ես ինչպես հովտաշուշանը» («Du bist wie eine blume») 

Չայկովսկի Պ. - «Ինչպես տաք մոխրի վրա» («Как над горячею золой») 

«Չկա միայն նա ով գիտեր» («Нет, только тот, кто знал») 

«Գիշեր» («Ночь») 

Ռախմանինով Ս. - «Մի՛ երգիր ինձ մոտ, գեղեցկուհի» («Не пой, краса-

вица, при мне…»)  

«Կան շատ ձայներ» («Есть много звуков») 

«Ամեն ինչ խլեց ինձանից» («Все отнял у меня») 
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Ռիմսկի - Կորսակով Ն. – Էլեգիա «Ինչի մասին է գիշերային լռությու-

նը» («О чем в тишиночей») 

Տանեև Ս. - «Իմ սիրտը աղբյուր է» («Мое сердце – родник») 

Տոստի Ֆ. - «Հիշողություն» («Penso!») 

Վերջին սերենադը («L’ultima canzone») 

 

Հայկական կոմպոզիտորների ռոմանսներ, ժողովրդական և հոգևոր 

երգեր 

 

Աբրահամյան Է.-«Ես երգիչ եմ», «Աղբյուրի մեջ մի մարալ», «Ես հիշում 

եմ աչքերը քո», «Հայրենիքիս» 

Աթայան Ռ. - «Չգիտեմ թե ուր», «Անտուն գիշերներ» 

Ամիրխանյան Ռ.- «Երկիր հայրենի», «Հայի աչքեր» 

«Կապույտ թռչուն» 

Աշոտ Գ. - «Հայրիկ», «Սերս վանքում Տաթևի» 

Աճեմյան Ա. - «Մայրս», «Իրիկնային Երևան» 

Այվազյան Ա. - «Աղջկա երգը», «Կարինե» 

Այրիվանեցի Մ. - «Սիրտ իմ սասանի» 

Ավետիսյան Խ. - «Սև աչերով աղջիկ», «Միայն քեզ համար» 

«Հովվի երգ», «Որտեղ գտնեմ քեզ», «Ծաղկած բալենի»,  

«Գարնանային», «Տավիղ», «Ասում են թե մոռացել ես»,  

«Քեզ իմ սրտից չեմ հանի»,  

«Իմ եղեգ», «Մախմուր աղջիկ», «Երբ խանդում ես» 

Արմենյան Գ. - «Օրոր», «Կարոտ» 

Բաբաջանյան Ա. - «Երգ առաջին սիրո» 

«Սիրո երգ» 

«Ազգ փառապանծ» 

«Մեր սիրելի Երևան» 

«Կամուրջներ» 

«Չքնաղ երազ» 

Բաղդասարյան Է. - «Կարոտ» 

«Աղջկա երգը» 
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Գալանտերյան Ն.- «Ես սիրում եմ» 

«Արդյոք ուր ես» 

Գեղարիկ Գ. - «Աշուն» 

«Օրորոցի երգ» 

Դոլուխանյան Ա. - «Երազ» 

«Ծիծեռնակ» 

«Աղջիկ» 

Եկմալյան Մ. - ժողովրդական և աշուղական երգերի մշակումներ - 

«Անձրևն եկավ» 

«Լուսնյակ գիշեր» 

«Ձայն մը հնչեց» 

«Կեցցե Զեյթուն» 

«Աղջիկ դու սիրուն» 

Զաքարյան Կ. - «Գարնանամուտ» 

«Մոռանալ, մոռանալ» 

«Հայտնություն» 

«Բյուլբուլ եմ» 

«Սև գիշեր և հուշեր» 

Խորենացի Մ. - Խորհուրդ մեծ և սքանչելի» 

«Ուրախացի՛ր, Սրբուհի» 

Կոմիտաս Ա. Աղցեցի -«Անձինք նվիրյալք» 

Կանաչյան Բ. - «Օրոր» 

«Ցայգերգ» 

«Ծիծեռնակ» 

Կարա - Մուզա Ք.- «Լեպո լե,լե» 

«Հոդալլո»  

«Դե գնա, կիգամ» 

«Խորոտիկ» 

«Ալագյազ»  

«Քեզի մեռնիմ» 

Կլայեցի Հ. - «Այսօր ցնծան» 

Կոմիտաս – «Չինար ես» 
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«Շողեր ջան» 

«Կուժն առա» 

«Գարունա» 

«Հով արեք» 

«Քելեր, ցոլեր» 

«Հոյ, Նազան» 

«Ծիրանի ծառ» 

«Ալագյազ» 

«Խնկի ծառ» 

«Ախ, մարալ ջան » 

 «Էրվում եմ» 

«Անտունի» 

«Կռունկ» 

«Մոկաց Միրզա» 

Կոտոյան Վ. - «Ինչպես երազ» 

«Ռոմանս» 

«Անծանոթ աղջկա» 

Հարությունյան Ա. - «Երգիր ինձ համար» 

«Օրորոցային» 

Հեքիմյան Ա. - «Իմ Անի» 

«Բարի արագիլ» 

«Գարուն է գալիս» 

«Ղարաբղցին» 

«Այգեպան» 

Ղազարյան Դ. - «Ուռին» 

«Աշնան երգ» 

Մանուկյան Ա. - «Լուսինն ելավ» 

«Ինչ կա էրնակ» 

Մաշտոց Մ. - «Ողորմեա ինձ, Աստված» 

«Անկանիմ առաջի քո տեր» 

Մելիքյան Ռ. - «Աշնան տողեր» վոկալ շարք  

«Վարդ» 
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«Աշնաներգ» 

«Պսակ - պսակ» 

«Շափաղ կուտաս» 

«Մի՛ լար» 

«Աշխարհ ամենայն» 

Նարեկացի Գ. - «Հավուն-հավուն» 

«Հավիկ» 

«Սայլն այն իջաներ» 

«Ահեղ ձայնս» 

«Աչքն ծով» 

Շահեն Գ. - «Զեփյուռ կդառնամ» 

«Խռոված էր» 

Շիրակացի Ա. - «Վասն մերո փրկության» 

Շնորհալի Ն. - «Առավոտ լուսո» 

«Նոր ծաղիկ» 

Չթչյան Գ. - «Մոլորվել եմ, մոլորվել եմ» 

«Արարատ» 

«Իմ Երևան» 

«Կուզես լինիմ» 

Պահլավունի Գ. - «Ով զարմանալի» 

Պարթև Ս. - «Այսօր» 

«Գոլով ի Բեթանիայ» 

«Ահավոր ես թագավոր» 

«Որ վերօհնիս» 

Ջիվանի - «Առ նազելի» 

«Ձախորդ օրերը» 

«Մայրիկ» 

Ջրբաշյան Ս. - «Էն սև տղին սիրեցի» 

«Ալբոմում» 

Սպենդիարյան Ա. - «Այ վարդ» 

«Գիշերն է նույն» 

«Հրապուրել են ինձ քո սև աչերը» 



 
 

186 
 

«Այշե» 

«Էլմաս» 

«Արևելյան օրորոցային երգ» 

Տեր-Ղևոնդյան Ա. - «Այնպես նազիկ» 

«Աշնան» 

«Ճախարակի երգ» 

«Կայնել եմ, գալ չեմ կարող» 

Տիգրանյան Ա. - «Սև աչեր» 

«Ախ իմ ճամփես» 

«Լուսնյակ գիշեր» 

«Հովերն առան սառ ու դարդեր» 

«Սիրտ իմ, լռիր» 

«Մնաք բարով» 

Սաթյան Ա. - «Սրտի Ճամփով» 

«Սպասում» 

«Արդյոք հիշում ես» 

«Կապույտ երազ» 

Սայաթ-Նովա - «Քամանչա» 

«Նազանի» 

«Քանի վուր ջան իմ» 

«Պատկիրքդ ղալամով քաշած» 

«Յիս քու ղիմեթն չիմ գիդի» 

Սյունեցի Ս. - «Փառավոր հանդերձ կառոքն» 

«Դասքն հրեական» 

«Աստվածն ամենի» 

Օրբելյան Կ. - «Սերը չի ծերանում» 

«Արևիկ» 
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Վոկալ համույթ 

Արևմտաեվրոպական, ռուսական և հայ կոմպոզիտորների 

ստեղծագործություններ 

 

Ամիրխանյան Ռ. - «Դու՝ ինչպես մի աստղ» 

«Կարմիր ծաղիկ մը գարունի» 

Ավետիսյան Խ. - «Միայն սիրո լարը մնաց» 

Բաբաջանյան Ա. - «Հորժամ» 

Զաքարյան Կ.- «Ձնծաղիկը» 

«Աղբյուր եմ» 

«Մոլորվել եմ» 

«Գարունը այնքան» 

Լուսինյան Ա. - «Այն գարունը» 

Խաչատրյան Ա. - «Կենաց երգը» 

Կարա – Մուրզա Ք. - «Ալագյազ» 

«Ծառիս տակը մանիշակ» 

Կոմիտաս, Մ. Եկմալյան - հատվածներ պատարագից  

Ղազարյան Դ.- «Սար դարդեր» 

Մանասյան Գ. - «Աշուղ Սայաթ-Նովի նման» 

Մելիքյան Ռ. - «Աշնան երգը» 

«Ուռենին» 

Միրզոյան Էդ.- «Բարեկամության վալս» 

Չթչյան Գ. – «Երևան» 

Չուխաջյան Տ. – Կվարտետ «Կարինե» օպերետից  

Ջրբաշյան Ս. - «Գարնան մեղեդին» 

«Քնարական» 

Սաթյան Ա. - «Իմ Հայաստան» 

Տեր-Հովսեփյան Ա. - «Մանուշակ» 

Տեր-Ղևոնդյան Ա. - «Կողբա յայլի» 

«Ծածկոց մտա» 

Տիգրանյան Ա. - Դավիթ Բեկի և Թամարի զուգերգը «Դավիթ Բեկ» օպե-

րայից 
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Տիգրանյան Ա. – Անուշի և Սարոյի զուգերգը՝ «Անուշ» օպերայից 

Տիգրանյան Վ. – Գոհարի և Տիգրանի զուգերգը՝ «Մեծ հարսանիք» օպե-

րայից 

Շուշանիկի և Հրայրի զուգերգը «Իմ սեր, իմ Շիրակ» օպերայից 

Բախ Յ. Ս. - «Հոգիս երգում է» («Kommt, seelen, dieser tag»)  

Տերցետ (եռախումբ) «Սրճային կանտատից» («The Coffe Cantate»  

«Schweigt stille, plaudert nicht») 

«Կյանքը լավն է» («Gott lebet noch!») 

Վոկալ զուգերգեր՝ «Աննա Մագդալենայի» նոտաների տետրից 

(Notenbüchlein für «Anna Magdalena») 

Բեթհովեն Լ. - «Շոտլանդական երգ» («Schottische Liede») 

«Սիրում եմ քեզ» («Ich liebe dich») 

«Օ՜, սիրելի Չարլի, О» («Charlie is my darling») 

Բլանդժինի Ֆ. – «Հովիտներում, անտառներում» («Per valli, per boschi») 

Բրամս Յ. – «Օրորոցային» («Guten abent, gut nacht») 

Գերշվին Ջ. - «Իմ սիրելի» («The Man I love») 

Գունո Շ. - Մարգարիտայի և Ֆաուստի զուգերգը՝ «Ֆաուստ» օպերայից 

(«Faust») 

«Գարնանը» («Весной») 

Դոնիցետի Գ. – Ադինայի և Նեմորինոյի զուգերգը՝ «Սիրո ըմպելիք» 

օպերայից (dall’ opera «L’ elisir d’amore») 

Նորինայի և էռնեստոյի զուգերգը՝ «Դոն Պասքուալե» օպերայից (dall’ 

opera «Don Pasquale») 

Կաչչինի Ջ. - «Ավե Մարիա» («‹Ave Maria») 

Կերուբինի Լ. , «Օրորոցային» («La ninna nanna») 

Մոցարտ Վ. Ա. - «Քաղցր փոքրիկ, սպասի՛ր» («Nun, liebes weibchen») 

Նոկտյուրն (գիշերերգ) «Օ, սարսապելի է բաժանման պահը» («Ecco 

quell fiero istante…») 

Դոն Ժուանի և Ցերլինայի զուգերգը՝ «Դոն Ժուան» օպերայից (dall’ opera 

«Don Giovanni») 

Սուսաննայի և Կոմսուհու զուգերգը՝ «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» օպե-

րայից (dall’ opera «Le nozze diFigaro») 
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Մարսելինայի և Սուսաննայի զուգերգը՝ «Ֆիգարոյի ամուսնությունը» 

oպերայից (dall’ opera «Le nozze di Figaro») 

Տերցետ (եռախումբ) երեք տիկնանց («Stirb, ungeheur») «Կախարդական 

սրինգ» օպերայից (aus der oper «Die Zauberföte») 

Կվինտետ (հնգերգ) »Hm, hm, hm» «Կախարդական սրինգ» օպերայից 

(Quintet aus der oper «Die Zauberföte») 

Մենդելսոն Ֆ. – «Ես կցանկանայի մի խոսք» («Ich wollt’ meine Lieb») 

«Բարկարոլա» (Վենետիկյան մակույկավարների երգ) -( «Wasserfahrt») 

 Շուման Ռ. – «Սիրո այգի» («Liebesgarten») 

Վալս («Tanzlied») 

«Դեպի երեկոյան աստղը» 

«Մայիսյան երգ» 

Պերգոլեզի Ջ. – Սերպինայի և Ումբերտոյի զուգերգը՝ «Սպասու-

հին`տիրուհի» օպերայից (dall’ opera «La Serva Pardona») 

Արեստելի և Մեգալկայի զուգերգը «Օլիմպիադա» (dall’ opera 

«L’Olimpiade») 

Պերսել Գ. - «Չունեմ խաղաղություն աշխարհում» («Lost is my guiet») 

Պուչչինի Ջ. - Սուզուկիի և Բատերֆլայի զուգերգը՝ «Մադամ 

Բատերֆլայ» օպերայից (Дуэт Сузуки и Баттерфлай из оперы «Мадам 

Батерфлай») 

Ռոսսինի Ջ. - Կվինտետ (հնգերգ) «Իտալուհին Ալժիրում» (Quintet dall’ 

opera «L’italiana in Algeri») «Թիավարման մրցավազք Վենեցիայում» 

(«Regata Veneziana») 

«Նավաստիներ» («I marinari») 

«Սերենադ» (ցարգերգ) («La Serenata») 

Կատուների զուգերգը ( «Duetto buffo di due Gatti» ) 

Վեբեր Կ. – «Անգին ընկեր» («Mille volte, mio tesoro») 

«Գիտեմ՝ հրաժեշտ ենք տալու» («Va ti consola addio») 

Վերդի Ջ. – Կվինտետ (հնգերգ)՝ «Պարահանդես- դիմակահանդես» 

օպերայից (Quintet Dall’ opera «Un ballo in maschera») 

Ալյաբև Լ. - «Երեկոյան ղողանջ» («Вечерний звон») 

Արենսկի Ա. - «Երկու վարդ» («Две розы») 
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«Ամեն ինչ լուռ էր կախարդող գիշերվա կեսին» («Тихо всё средь ча-

рующей ночи») 

Բորոդին Ա. – «Չորս երկրպագուների սերենադ» («Серенада четырех  

кавалеров») 

Բուլախով Պ. – «Եռյակ» («Тройка») 

«Չեմ ուզում» («Не хочу») 

«Բարկարոլա» (Վենետիկյան մակույկավարների երգ) («Баркарола») 

«Սերենադ» (ցարգերգ) («Серенада») 

Գլինկա Մ. – «Ասա ինչու» («Скажи зачем…») 

«Մի՛ գայթակղիր ինձ առանց կարիքի» («Не искушай меня без нужды») 

«Կապույտները քնել են…» («Уснули голубые») 

«Դուք չեք գա նորից» («Вы не придете вновь» 

«Օրորոցային - երգ» «Հրաժեշտ Պետերբուրգին» ցիկլից («Колыбельная» 

песня из цикла «Прощание с Петербургом») 

«Հիշողություն» («Воспоминания») 

«Եթե հանկարծ ուրախությունների թվում» («Если вдруг средь радос-

тей») 

Գուրիլև Ա. - «Մի աղմկիր, աշորա» («Не шуми ты, рожь») 

«Ծիծեռնակը պտտվում է» («Вьётся ласточка») 

«Ուրախություն - անուշիկս» («Радость - душечка») 

Գրեչանինով Ա.– «Անուրջներ» («Грёзы») 

«Կաղնու անտառ» («Дубравушка») 

«Օրորոցային» («Колыбельная») 

«Ամպրոպից հետո» («После грозы») 

«Փչում են քամիները» («Дуют ветры») 

Դարգոմիժսկի Ա. – «Կույսը և կոտոշները» («Дева и рога») 

«Վանկա - Տանկա» («Ванька-Танька») 

«Սոճի» («Сосна») 

«Գիշերում էր ոսկյա ամպը» («Ночевала тучка золотая») 

«Ներիր» («Прости») 

«Ծանր քար» («Камень тяжёлый») 

«Գեղեցկուհիներ – աղջիկներ» («Девицы - красавицы») 
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«Եթե հանդիպեմ քեզ հետ» («Если встречусь с тобой») 

Դրոզդով Ա. - «Առագաստ» («Парус») 

Դունաևսկի Ի. - «Մի՛ մոռացիր» («Не забывай») 

«Ոսկյա լուսնի տակ» («Под луной золотой») 

Կյուի Ց. – «Իմ հայրենիք» («Край ты мой») 

Կորնիլով Ի. – «Սպիտակին է տալու առագաստը մենավոր» («Белеет 

парус одинокий») 

Շերեմետև Բ. - «Ես Ձեզ սիրել եմ» («Я вас любил») 

Չայկովսկի Պ. - Լիզայի և Պալինայի զուգերգը՝ «Պիկովայա Դամա» 

օպերայից (Дуэт Лизы и Полины из оперы «Пиковая дама») 

Օլգայի և Տատյանայի զուգերգը՝ «Եվգենի Օնեգին» օպերայից (Дуэт  

Ольги и Татьяны из оперы «Евгений Онегин») 

«Իմ սիրելի ընկեր» («Мой мылинкий дружок»)  

«Դու և ես» («Ты и вы») 

«Գիշեր» («Ночь») 

«Պարտեզում ծանծաղուկի մոտ» («В огороде возле броду») 

«Արշալույս» «Վեց զուգերգեր» ցիկլից («Рассвет» из цикла «Шесть дуэ-

тов»)  

Ռիմսկի–Կորսակով Ն. - Լուբաշայի և Գրյազնոյի զուգերգը՝ «Թա-

գավորի հարսնացուն» օպերայից (Дуэт Любаши и Грязного из оперы 

«Царская невеста») 

Ռուբինշտեյն Ա. – «Երգ» («Песня»)  

 «Հրեշտակ» («Ангел») 

«Գիշեր» («Ночь») 

«Երգում, երգում էր թռչնակը» («Пела, пела пташечка») 

«Լեռնային բարձունքներ» («Горные вершины») 

«Ամպ» («Туча») 

Վարլամով Ա. – «Իմ սիրելի» («Ненаглядный ты мой») 

«Լեռնային բարձունքներ» («Горные вершины») 

«Դուք չեք գա կրկին» («Вы не придете вновь») 

«Դուրս արի ափ» («Выйдем на берег») 

«Լուսաբացին իրեն մի արթնացրու» («На заре ты ее не буди») 
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«Իսպանական երգ» («Испанская песня») 

«Սերենադ» (ցարգերգ) («Серенада») 

Տանեև Ս. - «Երեկոյան երգ» («Вечерная песня») 

«Ինչի մասին է գիշերային լռությունը» («О чем в тиши ночей») 

«Սոճի» («Сосна») 

«Արևը անտառի հետևն անցավ» («Солнце за лес закатилось») 

«Գարնային երգ» («Весенняя песня») 
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