
Մարինե Ոսկանյան 

2019-2020 ուստարում` կրտսեր դպրոցի երաժշտության դասավանդող, Արևելյան 

դպրոց-պարտեզ. ուսումնական բլոգը՝ https://marinevoskanyan.wordpress.com/ 

 

 

1. Բլոգային հրապարակումների ամսական ցուցանիշներ` 

Մայիս 2020 – 34 նյութ, 837 մուտք, 2054 դիտում 

Ապրիլ 2020 – 37 նյութ, 1067 մուտք, 2661 դիտում 

Մարտ 2020 – 24 նյութ, 775 մուտք, 2240 դիտում 

Փետրվար 2020 – 20 նյութ, 528 մուտք, 1924 դիտում 

Հունվար 2020 – 14 նյութ, 299 մուտք, 490 դիտում 

Դեկտեմբեր 2019 – 10 նյութ, 688 մուտք, 1784 դիտում 

Նոյեմբեր 2019 – 15 նյութ, 584 մուտք, 1096 դիտում 

Հոկտեմբեր 2019 – 21 նյութ, 569 մուտք, 1408 դիտում 

Սեպտեմբեր 2019 – 18 նյութ, 687 մուտք, 1256 դիտում 

   

2. Դասընթացների ծրագիր 

  Դասարան-երգչախումբ (համույթ) նախագծով համերգներ 

  Երաժշտության ծրագիրը ներկայացրել է Արթուր Շահնազարյանը 

  Երաժշտության մեթոդական մշակում. Նախակրթարան 

Երաժշտության առարկայական դասընթացների ծրագրեր՝ Կրտսեր դպրոց 
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 Երաժշտության ծրագիր. Կրտսեր դպրոց 

 Երաժշտության ընտրությամբ գործունեությունը 1-4-րդ դասարաններում 

 

3. Մեթոդական մշակումներ, հոդվածներ` 

 

 Ընտանեկան երաժշտական դպրոցի «Ձոն» համերգ-ստուգատես  

 

 

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

ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն, , այդ թվում՝ նաև ֆլեշմոբների 

առաջադրանքների փաթեթներ` 

 

 Զատկական երգերի ֆլեշմոբ. Օր երկրորդ (15 ֆիլմ) 

 Գալստյանների երաժշտական բենդ (4 ֆիլմ) 

 Զատկական երգերի ֆլեշմոբ. Օր առաջին (11 ֆիլմ) 

 Այլընտրանքային ինքնաշեն շրխկանների ընտանեկան ֆլեշմոբ (8 ֆիլմ) 

 Ծիսական տեսադասով ուսուցում (9 ֆիլմ) 

 «Մարտիկ» ստուգատես․Իմ շրխկանը, ամփոփում (12 ֆիլմ) 

 Մարտի 16-20-ը հեռավար ուսուցման ամփոփումներ (60 ֆիլմ) 

 «Հակաբացիլ Կոմիտասն» ընդդեմ «Կորոնավիրուսի » (10 ֆիլմ) 

 Խաղերգերի ուսումնական փաթեթ 

 Բարեկենդանն Արևելյան դպրոցում 

 Նախագիծ. Զատկական երգերի առցանց ֆլեշմոբ 

 Նախագիծ «Մարտիկ» ստուգատես․Իմ շրխկանը 

 Նախագիծ. «Ծիսական տեսադասով ուսուցում» 

 Երաժշտական առցանց պարապմունք — տեսադաս 
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  Ծիսական ուսուցում  — տեսադաս 

 Շրխկաններով, երաժշտական գործիքներով ընտանեկան կատարումներ (3 

ֆիլմ) 

 Երգեր, գույներ, ազդեցություններ ամփոփում (9 ֆիլմ) 

 Երբ բացվում են պահոցները ամփոփում (9 ֆիլմ) 

 Նվիրումի, խոնարհումի, ապրել-ապրեցնելու ապրիլ/ Ընտանեկան դպրոց  (12 

ֆիլմ) 

 «Ապրիլիկ» ստուգատես. Ազգային խաղերը ընտանիքում, ամփոփում (6 ֆիլմ) 

 Առավոտյան ժամերգություն ֆլեշմոբ (7 ֆիլմ) 

 Զատկի ծեսը ընտանիքում. 5(6) տարեկաններ -Ձվախաղեր, ասիկներ (9 ֆիլմ) 

 Զատկական երգերի ընտանեկան ֆլեշմոբ (18 ֆիլմ) 

 «Ձոն» ստուգատես — «Իմ երաժշտական ընտանիքը» համերգ-ներկայացում (13 

ֆիլմ) 

 Զատկական երգերի ընտանեկան ֆլեշմոբ. Օր հինգերրորդ (6 ֆիլմ) 

 Զատկական երգերի ընտանեկան ֆլեշմոբ. Օր չորրորդ (6 ֆիլմ) 

 Զատկական երգերի ֆլեշմոբ. Օր երրորդ (14 ֆիլմ) 

 Ք. Աշտարակ Արևիկ մանկապարտեզ — զատկական երգերի ընտանեկան 

ֆլեշմոբ մաս 2 (7 ֆիլմ) 

 Ք. Աշտարակ Արևիկ մանկապարտեզ — զատկական երգերի ֆլեշմոբ մաս 1 (6 

ֆիլմ) 

 Նախագիծ. Երբ բացվում են պահոցները  

 Նախագիծ. «Սասնա ծռեր» էպոսի/«Դավթի հարսանիքը» 

 Նախագիծ. Հեռավար-առցանց. «Իմ երաժշտական ընտանիքը» համերգ-

ներկայացում.մաս 1 

 Նախագիծ. «Իմ Երաժշտական ընտանիքը» — համերգ ներկայացում մայիսյան 

հավաքի շրջանակներում/ մաս 2 

 Նախագիծ. Երեկոյան ժամերգություն  
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https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/30/%d5%b7%d6%80%d5%ad%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%ab%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%b8%d5%be/
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https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/23/%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d6%80%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%ab-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d5%ac-%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%a5%d6%81%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a1%d5%ba%d6%80%d5%ab%d5%ac%d5%ab%d5%af-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%a1%d5%a6%d5%a3%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%ad%d5%a1%d5%b2%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a8/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/17/%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%b8%d5%bf%d5%b5%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-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/10/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%ab-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%a8-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%b8%d6%82%d5%b4-56-%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b1%d5%be/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/10/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d5%a1%d5%ba/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/07/%d5%b1%d5%b8%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%a3%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd-%d5%ab%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/03/3119/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/02/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d6%85%d6%80/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/01/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2-%d6%85%d6%80-%d5%a5%d6%80%d6%80%d5%b8%d6%80%d5%a4/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/03/%d6%84-%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/03/%d6%84-%d5%a1%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%ab%d5%af-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6-%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/02/%d5%a6%d5%a1%d5%bf%d5%af%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d6%86%d5%ac%d5%a5%d5%b7%d5%b4%d5%b8%d5%a2%d5%ab%d5%b6-%d5%a7-%d5%b4%d5%ab%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/18/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/18/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%ae%d5%b6%d5%b8%d5%b2/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%bd%d5%a8-%d5%b8%d6%80%d5%ba%d5%a5%d5%bd-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/04/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/04/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a5%d5%af%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%ab%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b4/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/25/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%ab%d5%b4-%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%aa%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%84%d5%a8-%d5%b0%d5%a1%d5%b4/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%b8%d5%b5%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://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/19/%d5%a5%d6%80%d5%a5%d5%af%d5%b8%d5%b5%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/


 Նախագիծ. Երգեր, գույներ, ազդեցություններ 

 «Հակաբացիլ Կոմիտաս» նախագծով կատարումներ դասավանդողներ (3 ֆիլմ) 

 Հակաբացիլ Կոմիտաս․ Ամփոփում են Արևելքի 6 տարեկանները (11 ֆիլմ) 

 ՀակաբացիլԿոմիտաս երգերի փաթեթ 

 Սասնա ծռեր էպոա/Կոմիտասյան, հարսանեկան, ազգային երգերի 

կատարումներ (10 ֆիլմ) 

 Համբարձում է, գարուն է (6 ֆիլմ) 

 Երգուսուցում նախակրթարանում/ֆիզիկական միջավայրում 

 Համբարձման ծեսն ընտանիքներում 5-6 տարեկաններ (9 ֆիլմ) 

 Երբ բացվում են պահոցները (10 ֆիլմ) 

 Ուսումնական ժամերգություն (4 ֆիլմ) 

 Ուսումնական ժամերգություն (5 ֆիլմ) 

 Մայիսյան 15-րդ հավաք/Հեռավար-առցանց համերգ նախակրթարանում (5 

ֆիլմ) 

 Մայիսյան 15-րդ հավաք/ Արևելյան դպրոցի սովորողներ/ համերգ-

ցուցադրություններ (5 ֆիլմ) 

 Մայիսյան 15-րդ հավաք/ ընտանեկան համերգ — ցուցադրություններ (28 ֆիլմ) 

 Փիլոյանների ընտանեկան նվագախումբ (1 ֆիլմ) 

 Կոմիտասի գրառած երգերի կատարում / Խորոտ էր, կոլոտ էր/ 

Մարինե Ոսկանյան 

 Նախագիծ.Համբարձման ծեսն ընտանիքներում 

 Նախագիծ. Հակաբացիլ Կոմիտաս 

 Նախագիծ. 6 տարեկանների առցանց շքերթ/ընտանեկան -հեռավար-առցանց 

ամառային ճամբար 

 Նախագիծ. Մայիսյան 15-րդ հավաք/ ընտանեկան համերգ — 

ցուցադրություններ 

 Երգուսուցում տեսադաս 

https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/04/19/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%a5%d6%80-%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%b5%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d5%a6%d5%a4%d5%a5%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ae%d5%b8%d5%be-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%b8/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/31/%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd%e2%80%a4-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5%d5%ac/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/23/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%ac%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1%d5%bd-%d5%b0%d5%b8%d6%82/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%a1-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%b6%d5%a1-%d5%ae%d5%bc%d5%a5%d6%80-%d5%a7%d5%ba%d5%b8%d5%a1-%d5%af%d5%b8%d5%b4%d5%ab%d5%bf%d5%a1/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%a5%d5%ac%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81-1-5-%d6%80%d5%a4-%d5%a4%d5%a1%d5%bd/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/22/%d5%a5%d6%80%d5%a3%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%af%d6%80%d5%a9%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d6%86%d5%ab%d5%a6%d5%ab%d5%af%d5%a1%d5%af/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/21/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%b1%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%ae%d5%a5%d5%bd%d5%b6-%d5%a8%d5%b6%d5%bf%d5%a1%d5%b6/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/16/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%a5%d6%80%d5%a2-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/15/%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%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/
https://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/15/%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://marinevoskanyan.wordpress.com/2020/05/11/%d5%b4%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6-15-%d6%80%d5%a4-%d5%b0%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%84-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a5/
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 Երգուսուցում տեսադաս 

 

 

7. Հունիսյան նախագծեր` 

 

 Նախագիծ «Երաժշտական նյութը` խաղ-ներկայացում» 

 Նախագիծ. «Ազգային ծեսեր. անձրևաբեր և անձրևախափան ծեսեր» 

Բանգլադեշյան պլեներ — Հունիսյան փառատոնային երաժշտական նախագծեր 

 «Հակաբացիլ Կոմիտաս»  նախագիծ  

 «Համբարձման ծեսը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»  նախագիծ 

 «Դավթի ամուսնությունը»  նախագիծ 
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