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Երաժշտական ստեղծագործություն գրելու արվեստ – Հատուկ կանոններ/Ուղեցույց  

ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԳՐԵԼՆ երաժշտական մի նոր ստեղծագործություն ստեղծելու գործընթացն է: 
Երաժշտագետը (մրցույթի նյութը ներկայացնող աշակերտը) այն անձն է, ով հնչյունների կիրառման միջոցով արտահայտում է 
իր սեփական մտքերն ու գաղափարները: Աշակերտ-երաժշտագետը կարող է նյութը ներկայացնել մեկ անհատի կամ խմբի 
մասնակցությամբ և/կամ օգտագործել որևէ բարդ պարտիտուրաներով հնչյունային պատրաստի օրինակներից ստեղծված մի 
ստեղծագործություն: Աշակերտ-երաժշտագետները պարտավոր չեն իրենք ներկայացնել իրենց ստեղծագործությունները: 
Միջին և ավագ դպրոցի աշակերտներից պահանջվում է ներկայացնել երաժշտական պարտիտուրա/նոտային 
թվագրումներ/նոտագրում՝ կամ ավանդական կամ նոտային թվագրման տեսքով:     

Անդրադարձ 2019-2020 թեմային` Հայացք դեպի ներս 

Ձեր յուրօրինակ ստեղծագործությունը ներկայացնելու համար՝ նկատի առեք հետևյալ երաժշտական ոճերը՝  

ա կապելլա, բլյուզ, երաժշտախմբային, ժողովրդա-երգային, էլեկտրոնային սարքավորումներով ստեղծված, հիփ հոփ, ջազ, 
լատինաամերիկյան, երաժշտական, նվագախմբային, փոփ, ռիթմ և բլյուզ, կրոնական, սիմֆոնիկ/նվագախումբ և 
ավանդական: 

Ընդունվում են բոլոր տեսակի երաժշտական սարքավորումներ, հնչյուններ, ոճեր և դրանց համադրումները: 
Աուդիո ձայնագրման համար կարելի է օգտագործել համակարգչային ծրագրեր, որոնք իրենց մեջ չեն ներառում MIDI 
սարքի միջոցով ստեղծված և առևտրային նպատակներով նախածրագրավորված և ներմուծված նյութեր կամ 
նմանատիպ այլ ֆայլեր: Ալգորիթմական տեխնիկա պարունակող նյութերը չեն ընդունվի: Երաժշտության ծագման 
վերաբերյալ մեկնաբանության և/կամ երաժշտության ոճի կարևորության մասին տեղեկության տրամադրումը կարող է 
ներկայացվող նյութի համար օգտակար հավելում լինել այն պարագայում, երբ ներկայացվում է ավանդական, 
մշակութային կամ տվյալ շրջանին հատուկ սարքավորումների միջոցով ստեղծված որևէ ստեղծագործություն: Անկախ 
այն հանգամանքից՝ նյութում օգտագործվում է  պաշտոնապես ընդունված մի տեխնիկա թե մի պարզ մոտեցում, 
առաջնային քննության կենթարկվի այն, թե որքանով է աշակերտն օգտագործում իր դերասանական հայացքը, որպեսզի 
մատուցի թեման, յուրօրինակությունը և ստեղծագործական առանձնահատկությունները: 

Լսողական որակի համար առաջարկներ 

• Ձայնագրման սարքը մի դրեք գործիքների կամ բարձրախոսների վրա: 

• Սենյակում գտնվող բոլոր աղմկահարույց սարքերն անջատեք (օդորակիչներ, օդափոխիչներ, հեռախոսներ և այլն): 

• Փորձի համար մի փոքր հատված ձայնագրեք և լսեք: Եթե անհրաժեշտ է, ձայնն իջեցրեք կամ բարձրացրեք կամ 

բարձրախոսի տեղը փոխեք: 

• Ստուգեք արդյոք երաժշտությունը լսելի է ձայնագրման մեջ: 

• Ձայնագրության սկզբում և վերջում երկու րոպե լռություն ապահովեք: 

Նոտագրում և պարտիտուրա (Միայն միջին և ավագ դպրոցի աշակերտների համար)  
• Պարտիտուրան/նոտային թվագրումները/նոտագրումներն անհրաժեշտ են միջին և ավագ դպրոցի 

աշակերտների համար: Ֆայլի ընդունելի տեսակները ներառում են նաև PDF ֆայլեր: 
• Նոտագրման համակարգչային ծրագրեր կարող են օգտագործվել պարտիտուրա ստեղծելու համար: 
• Անկախ այն հանգամանքից, պարտիտուրան ձեռագիր է, թե համակարգչով պատրաստված, 

ներկայացման համար անհրաժեշտ են համապատասխան գործիքավորում և ձայնային կատարում:  

Հեղինակային իրավունք. հեղինակային իրավունքով պաշտպանված նյութերն արգելված են: Գրագողացված նյութերն 

անպետք կճանաչվեն:  

Ներկայացման պահանջներ. 

• Արվեստի միայն նոր գործեր կարող են ներկայացվել՝ ոգեշնչված մրցույթի թեմայով: 

• Մրցույթին ներկայացվող յուրաքանչյուր նյութ պետք է մեկ ուսանողի յուրօրինակ աշխատանք լինի:  

• Աուդիո ձայնագրության տևողությունը չպետք է գերազանցի 5 րոպե, իսկ ծավալը՝ 1 գիգաբայթ (GB): 

• Նյութի ընդունելի աուդիո ֆայլի ձևաչափերն են՝ MP3, WMA, WAV, ACC (M4A) and FLAC. 

• Պիտակավորեք՝ CD/DVD/flash drive, գրեք արվեստի գործի վերնագիրը, արվեստի բնագավառը և բաժինը:     

• Ներկայացրեք ստեղծագործությունը և մրցույթի նյութը ներկայացնող ուսանողի թերթիկը՝ համաձայն ձեր 
Ծնողաուսուցչական խորհրդի հրահանգներին: 

Բոլոր մասնակիցները պետք է նաև հետևեն «Պաշտոնական կանոններին» 
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