
Մարինե Մկրտչյան 

2019-2020 ուստարի, Քոլեջ, երաժշտության դաստիարակ, բլոգ՝ 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/ 

 

1. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ` 

 

Սեպտեմբեր, 2019 – 18 նյութ (16 ֆիլմ), 448 մուտք, 960 դիտում 

Հոկտեմբեր, 2019 - 29 նյութ (33 ֆիլմ), 454 մուտք, 1104 դիտում 

Նոյեմբեր, 2019 – 23 նյութ (26 ֆիլմ), 409 մուտք, 847 դիտում 

Դեկտեմբեր, 2019 - 23 նյութ (14 ֆիլմ), 386 մուտք, 976 դիտում 

Հունվար, 2020 - 23 նյութ (30 ֆիլմ), 361 մուտք, 932 դիտում 

Փետրվար, 2020 - 23 նյութ (30 ֆիլմ), 464 մուտք, 1129 դիտում   

Մարտ, 2020 - 48 նյութ (82 ֆիլմ), 694 մուտք, 2007 դիտում   

Ապրիլ, 2020 - 68 նյութ (174 ֆիլմ), 1195 մուտք, 2921 դիտում 

Մայիս, 2020 - 69 նյութ (31 ֆիլմ), 854 մուտք, 2603 դիտում   

   

2. Դասընթացների ծրագիր 

 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիր - Քոլեջ, 1-ին կուրս, հիմնական 

 Մոդուլ՝ «Երաժշտություն և դասավանդման մեթոդիկա» - Քոլեջ, 

«Նախադպրոցական կրթություն» բաժին 

 Մոդուլ՝ «Պար և ռիթմիկա» - Քոլեջ, «Նախադպրոցական կրթություն» բաժին 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիր - Կրտսեր դպրոց 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիր - Միջին դպրոց 

 Երաժշտության առարկայական ծրագիր - Ավագ դպրոց 

 Երաժշտությունը Նախակրթարանում - ծրագրի հեղինակ՝ Արթուր 

Շահնազարյան 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5a1d5bcd5a1d680d5afd5a1d5b5d5a1d5afd5a1d5b6-d5aed680d5a1d5a3d5abd680.-d594d5b8d5acd5a5d5bb-1-d5abd5b6-d5afd5b8d682d680d5bd-d5b0d5abd5b4d.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d584d5b8d5a4d5b8d682d5ac.-d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6-d687-d5a4d5a1d5bdd5a1d5bed5a1d5b6d5a4d5b4d5a1d5b6-d5b4d5a5d5a9d5b8d5a4d5abd5afd5a1.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d584d5b8d5a4d5b8d682d5ac.-d58ad5a1d680-d687-d5bcd5abd5a9d5b4d5abd5afd5a1.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5aed680d5a1d5a3d5abd680.-d4bfd680d5bfd5bdd5a5d680-d5a4d5bad680d5b8d681.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5a1d5bcd5a1d680d5afd5a1d5b5d5a1d5afd5a1d5b6-d5aed680d5a1d5a3d5abd680.-d594d5b8d5acd5a5d5bb-1-d5abd5b6-d5afd5b8d682d680d5bd-d5b0d5abd5b4d.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5a1d5bcd5a1d680d5afd5a1d5b5d5a1d5afd5a1d5b6-d5aed680d5a1d5a3d5abd680.-d594d5b8d5acd5a5d5bb-1-d5abd5b6-d5afd5b8d682d680d5bd-d5b0d5abd5b4d.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2018/03/d5a1-d5b7d5a1d5b0d5b6d5a1d5a6d5a1d680d5b5d5a1d5b6-c2abd5a5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a8-d5b6d5a1d5aed5a1d5af.pdf


 

3. Ընտրությամբ գործունեության, լրացուցիչ կրթության, ակումբային 

նախագծեր` 

 

 Նախագիծ՝ «Մանկական երգչախումբը՝ երաժշտական ունակությունների 

զարգացման միջավայր»  - 2020 – 2021 ուստարի 

 «Սեբաստացիներ» համույթ - լաբորատորիա  – 2020 – 2021 ուստարի 

 Երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը 1 – 4-րդ դասարաններում 

 

4. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ` 

 Երաժշտության մեթոդական մշակում. Նախակրթարան 

 Երաժշտության մեթոդական մշակում. Կրտսեր դպրոց 

 Երաժշտության ծրագրի մեթոդական մշակում. Միջին դպրոց 

 Հանրակրթական ծես. ստեղծում, փոխանցում - հոդված - «Դպիր» 

մանկավարժական հանդես 

 

5. Ստեղծած ուսումնական նյութեր, այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 

առաջադրանքների փաթեթներ` 

 

 Ազգային մշակույթ – Շիրակի մարզ, գ. Հառիճ, Լամառա Դարբինյան – 3 

ֆիլմ 

 Կոմիտասը Քոլեջում 

 Հանրային ռադիո, «Ազնիվ խաղեր» հաղորդաշար, Շիրակի մարզի ազգային 

խաղեր – ներկայացնում է Մարինե Մկրտչյանը 

 «Խաղողաքաղի, գինու արարման ծեսը Քոլեջում»  նախագծով կատարված 

աշխատանք   Քոլեջում, Վրաստանի Կախեթիում – 12 ֆիլմ  

 Ուսումնական առաջին շրջանի արդյունքներ 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%d5%a8%d5%9d-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82-2/#more-19938
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b9%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a2%d5%a8%d5%9d-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b8%d6%82-2/#more-19938
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/05/30/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%be%d5%b8%d5%af%d5%a1%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%ac%d5%a1%d5%a2%d5%b8%d6%80%d5%a1-2/
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5a8d5b6d5bfd680d5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b4d5a2-d5a3d5b8d680d5aed5b8d682d5b6d5a5d5b8d682d5a9d5b5d5b8d682d5b6d5a8-1-4-d680d5a4-d5a4d5a1d5bdd5.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5b4d5a5d5a9d5b8d5a4d5a1d5afd5a1d5b6-d5b4d5b7d5a1d5afd5b8d682d5b4.-d586d5a1d5add5a1d5afd680d5a9d5a1d680d5a1d5b6.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5b4d5a5d5a9d5b8d5a4d5a1d5afd5a1d5b6-d5b4d5b7d5a1d5afd5b8d682d5b4.-d4bfd680d5bfd5bdd5a5d680-d5a4d5bad680d5b8d681.pdf
https://marinemkrtchyan.files.wordpress.com/2020/05/d4b5d680d5a1d5aad5b7d5bfd5b8d682d5a9d5b5d5a1d5b6-d5aed680d5a1d5a3d680d5ab-d5b4d5a5d5a9d5b8d5a4d5a1d5afd5a1d5b6-d5b4d5b7d5a1d5afd5b8d682d5b4.-d584d5abd5bbd5abd5b6-d5a4d5bad680d5b8d681.pdf
https://dpir.mskh.am/hy/node/2020
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/09/01/%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%b7%d5%a1%d5%af%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9-%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ac%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%bc/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/10/06/%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-150-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://soundcloud.com/armradio/17092019a-7?fbclid=IwAR2rY9Zx1lLh67r31403uYlE8mG3jOx-Q1GiBpIVZKAlFP1noekax5BfFyE
https://soundcloud.com/armradio/17092019a-7?fbclid=IwAR2rY9Zx1lLh67r31403uYlE8mG3jOx-Q1GiBpIVZKAlFP1noekax5BfFyE
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/09/02/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%9d-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%ab-%d5%a3%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82-%d5%bd%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%ae%d5%b4%d5%a1%d5%b6/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/11/07/%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%b8%d5%b2%d5%a1%d6%84%d5%a1%d5%b2%d5%ab-%d5%a3%d5%ab%d5%b6%d5%b8%d6%82-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d6%84%d5%b8%d5%ac%d5%a5%d5%bb/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/12/21/%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d6%80%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a5%d5%b8/


 Մասնագիտական զարգացում, «Սեբաստացիներ» վոկալ համույթ 

 Հայ ազգային, ծիսական, մանկական, բակային խաղեր – 20 ֆիլմ 

 Ձմեռային ազգագրական փառատոն 2020  - 21 ֆիլմ 

 Ամանորյա ծես Քոլեջում 

 Բարեկենդանը Քոլեջում, նախակրթարանում, «Նախադպրոցական 

կրթություն»  բաժնում – 4 ֆիլմ 

 «Ազգային, բակային, ծիսական խաղեր, խաղիկներ, ասիկներ, ճվիկներ, 

մատնախաղեր, թռնոցիներ, գովք» նախագծի արդյունքներ – 25 ֆիլմ 

 Մայիսյան հավաք. ընտանեկան համերգային ծրագիր – 30 ֆիլմ 

 

6. մարտ-մայիսի հրապարակումների՝ տեսադասերի, ուսումնական նախագծերի, 

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն 

 

 Ընտանեկան կրթության նախագծեր 

 Ընտանեկան նախագծերի արդյունքներ 

 Տեսադասերի փաթեթ 

 Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն  

 

7. Հունիսյան նախագծեր` 

Հունիսյան փառատոնի երաժշտական նախագծեր 

 «Հակաբացիլ Կոմիտաս» նախագիծ 

 «Համբարձման ծեսը«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»  նախագիծ 

 «Դավթի ամուսնությունը» նախագիծ 

Այլ նախագծեր 

 «Երաժշտական նյութը` խաղ-ներկայացում»  նախագիծ 

https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/12/18/%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%be%d5%b8%d5%af%d5%a1%d5%ac-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%a9%d5%a8-%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2019/12/23/%d5%b0%d5%a1%d5%b5-%d5%aa%d5%b8%d5%b2%d5%b8%d5%be%d6%80%d5%a4%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af/#more-17474
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2018/02/04/%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%A3%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6/
https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/05/03/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6/#more-19328https://marinemkrtchyan.wordpress.com/2020/01/05/%d5%b7%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d6%87-%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%80%d5%a2-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a4-3/
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 «Անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսեր»  նախագիծ 

 «Ազգային, բակային, ծիսական խաղեր, խաղիկներ, ասիկներ, ճվիկներ, 

մատնախաղեր, թռնոցիներ, գովք»  ընտանեկան նախագիծ 
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