ԱՐՄԻՆԵ ՕՋԱԽՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի դասախոս

ԱՐՁԱԳԱՆՔԱՐԱՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԵՐԳՉԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ
ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ
Հոդվ ածում դիտ արկվ ում է երգչ ա
կան ապար ատ ի կարև որ ագ ույն բա
ղադրիչներից մեկը՝ արձ ագ անքարան
երև ույթ ը՝ իր կառ ուցվ ածք ային, գոր
ծառ ութ ային, կիր առ ակ ան առանձ
նահ ատկ ութ յունն եր ի համ ատ եքս
տում: Մանր ազն ին վերլ ուծ ութ յան
է ենթ արկվ ում արձ ագ անք ար անն ե
րի աշխ ատ անք ը, ինչ ի իմաց ութ յու
նը յուրաքանչյուր երգչ ի, ինչպ ես նաև
վոկ ալ իստ-մանկ ավ արժ ի պրակտ իկ
աշխ ատ անք ի կարև որ մասն է կազ
մում: Ներկ այ ացվ ած երև ույթ ի պար
զաբ ան ում ը, կարծ ում ենք, թուլ կտա
խուս ափ ել այն խնդ իրն եր ից, որոնք
անխ ուս ափ ել իոր են կծագ են արձ ա
գանք ար անն եր ի ոչ ճիշտ կամ թեր ի
գործածության հետև անքով:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. արձագանքարան, ռեզո
նանս, խռչ ակ, շնչ առական ապարատ,
ձայն, հնչ երանգ, օբերտ ոն:
Հնագույն ժամանակներից համ ար
վում է, որ մարդ
կ ային ձայ
ն ը ամե
նագ եղ եց իկ երաժշտ ակ ան գործ իքն
է: Սակ այն վերջ ին իս հնար ավ որ ու
թյունն եր ը անս ահմ ան ափ ակ չեն, որի
պատճառով էլ արհեստ ավ արժ երգչ ի
համ ար շատ կարև որ է փնտր ել, բա
ցահ այտ ել և զարգ ացն ել սեփ ակ ան
ձայն ի հնարավոր ութ յունները:
Երգ ել ը բարդ գործ ընթ աց է, որ
պահ անջ ում է տար ին եր ով մշակվ ած,
հղկված հմտություններ: Եթե փորձենք
հակ իրճ նկարագր ել երգ ելու գործ ըն
թաց ը, ապա վերջ ին իս մեխ ան իզմ ը
կուն ենա հետևյալ տեսքը. երգ ելու ըն
թացք ում օդի վեր ընթ աց հոսք ը, ան

ցնել ով խռչափ ողի միջ ով, վեր ածվում
է հնչյուն ային տատ ան ումն եր ի, որոնց
բարձր ութ յուն ը կախված է ձայն աճ եղ
քի դիրքից: Կոկորդի ճիշտ ազատ դիր
քի դեպք ում հնչյունն ուժ եղան ում է և
հասն ում բեր ան ի խոռ ոչ: Ձևավոր ել ով
խռչակ ում՝ հնչյունն ուղարկվում է վե
րին արձ ագ անք ար ան, որը վերջ ին իս
հաղորդում է որոշ ակ ի երանգ:
Արձ ագ անք ար անն եր ի աշխ ատ ան
քի շնոր
հ իվ լավ դր
վ ած ձայ
ն ը ամ
բողջ ձայն ած ավ ալ ով ընդգ րկ ում է
ցածր (մոտ 500 հերց) և բարձր երգ
չակ ան ֆորմ ատն եր՝ ձայն ին հաղ որ
դել ով առանձն ակ ի արտ ահ այտչակ ա
նութ յուն:
Շատ երգ իչն եր ի համ ար «արձ ա
գանք ար ան» հասկ աց ութ յուն ը շա
րուն ակ ում է մնալ անհ ասկ ան ալ ի:
Սակ այն դրա իմաց ութ յուն ը և ճիշտ
կիր առ ութ յուն ը անհ րաժ եշտ է յուր ա
քանչ յուր ին, ով զբաղվ ում է երգչ ա
կան արվեստ ով:
Երգչ ակ ան արվ եստ ի արձ ագ ան
քար ան ային տես ութ յուն ը ձևավ որվ ել
և զարգ աց ել է ական ավոր երգ իչն եր ի
պրակտ իկ այից և ուղղվ ած է երգչ ա
կան ձայն ի հետ աշխ ատ ել ու գործ ըն
թաց ի կատ ար ել ագ ործմ ան ը: Անդ
րադ արձ ը վերջ ին իս մեզ թույլ կտա
ուշ ադր ութ յուն հրավ իր ել երգչ ակ ան
ապար ատ ի այդ կարև որ բաղ ադր իչ ի
վրա և նոր ովի հասկ ան ալ, թե ակուս
տիկ այի և ֆիզ իոլ ագ իա յի ինչպ իս ի
օրենքն եր են ընկ ած արձ ագ անք ա
րան ային երգ եց ող ութ յան հիմք ում և
ձևավ որ ել դրա գիտ ակ ան, մեթ ոդ ա
կան գործն ակ ան եզր ակ աց ությունն ե
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րը: Այսպ իս ով, փորձ ենք հասկ ան ալ,
թե ինչ է արձագանքարանը:
Արձագանքարանները խոռոչներ են
մարդ ու օրգ ան իզմ ում, որոնք ուն են
հնչ յունն ընդ ուն ել ու և իրենց պատ ե
րից արտացոլ ել ու ունակութ յուն: Ըստ
Ռ.Միլլ եր ի, մարդ ու օրգ ան իզմ ում
բազմաթիվ խոռոչներ կան, ուստ ի եր
գելիս արձագանքում է գրեթ ե ամբողջ
մարմինը1: Արձագ անքարան բառը ծա
գել է ֆրանս եր են resonance-հնչ ել,
արձագանքել և resonantia-արձ ագ անք
բառերից: Արձագանքել կարող է ցան
կաց ած տես ակ ի ճկուն ֆիզ իկ ակ ան
մարմին: Դրա հետ մեկտեղ արձագան
քել կարող են այն մարմ ինները, որոն
ցում կար ող են տար ածվ ել ալիքն եր,
այս ինքն միջ ավ այր ի տատ ան ումն եր:
Արձ ագ անք ի առաջ ացմ ան կարև որ
պայման է այս կամ այն մարմնի տա
տան ումն եր ի (ռեզ ոն անսն եր ի) հաճ ա
խակ անության առկայ ութ յունը:
Ռեզոնանս (կամ արձագանք) կոչում
են որևէ մարմնի կամ նրա որև է հատ
ված ի արտ աք ին ուժ ի ազդ եց ութ յամբ
ստացվ ած տատ ան ումն եր ի առաջ աց
ման և ուժեղ ացման երև ույթ ը: Ակուս
տիկ արձ ագ անք ար ան կար ող է լի
նել օդով լցված ցանկաց ած դատ արկ
անոթ, որ հաղ որդ ակցվ ում է շրջակա
միջավայրի հետ և արձագանքում որո
շակ ի բարձրության հնչ յուններ:
Հնչ յուն ային տատ ան ումն եր ի հա
ճախ ակ ան ութ յուն ը, որ չափվ ում է
առաջ ին վայրկ յան ի տատ ան ումն եր ի
քան ակ ով՝ այս ինքն հերց եր ով, կապ
ված է հստակ բարձրութ յամբ երաժշ
տական տոների որոշակի հարաբերու
թյամբ: Արձ ագ անք ող հնչ ող մարմ ին ը
ակուստ իկ արձ ագ անք ար ան ում օդն
է: Արձ ագ անք ար ան ի պատ եր ի նյութ ը
ազդ ում է նրա որակն եր ի վրա: Օրի
նակ, փափուկ պատ երը, ինչպ ես մար
դու ձայնային ապարատ ի դեպքում, մի

փոքր նվազ եցն ում են իր սեփ ակ ան
տատ ան ումն եր ի հաճ ախ ակ ան ութ յու
նը՝ ի համ եմ ատ ութ յուն կոշտ, ամուր
պատ եր ուն եց ող արձ ագ անք ար անն ե
րի: Սակ այն պետք չէ մոռ ան ալ, որ ար
ձագ անք ար անն եր ի դեպք ում գործ ում
են նաև այլ օրին աչափ ությունն եր:
Մորոզովը նշում է ռեզոնանսի երեք
օրենք. 1) արձ ագ անք ար ան ը իր վրա
ազդ ող գրգռ ող ուժ ի տատ ան ումն ե
րի ուժ եղ աց ուց իչ է, 2) արձ ագ անք ա
րան ը ընտր ող աբ ար է արձ ագ անք ում
խթան ող ուժ ի հաճ ախ ակ ան ութ յան ը,
3) արձ ագ անք ար ան ը ուժ եղ ացն ում է
իր սեփ ակ ան հաճ ախ ակ ան ութ յան ը
համ ապ ատ ասխ ան ող տատ ան ումն ե
րը՝ գործն ակ ան ում չպահ անջ ել ով ոչ
մի լրաց ուց իչ էներգ իա : 2
Երգչ ի ձայն ային ապար ատ ը ըն
դունված է բաժանել 3 մասի՝ դրանցից
յուր աք անչյուր ի գործ առ ութային նշա
նակ ութ յան համապ ատ ասխ ան:
1. Խռչ ակ (горт ань) ձայն ալ ար ե
րով: Այս օրգ ան ը կոչում ենք հնչյուն ի
թրթռ իչ և գրգռ իչ:
2. Շնչառական ապարատ, որը նե
րառ ում է թոք եր ը, շնչափ ողը, բրոնխ
ներ ը, շնչ առ ակ ան մկանն եր ը, միջ
կող ային, որով այն ային, ստոծ ան ու,
ինչպ ես նաև բրոնխն եր ի հարթ մկա
նունք ը:
3. Արձ ագ անք ար անն եր կամ ար
ձագ անք ային համ ակ արգ, քան ի որ
արձ ագ անք ար անն եր ը շատ են և
դրանք երգ ել ու ընթ ացք ում միավ որ
վում են (կամ չեն մի
ա
վ որ
վ ում, դա
անհ ատ ակ ան է) մի ամբ ողջ ակ ան հա
մակ արգ ի մեջ:
Երգչ ակ ան արձ ագ անք ար անն ե
րում, ինչպ ես նշեց ինք, հնչող մարմի
նը օդն է: Ձայն ային ուղին եր ի պատ ե
րը համ ատ ատ անմ ան մեջ են մտն ում
խոռ ոչն եր ում արձագ անք ող օդի հետ:
Մանկ ավարժ ը այստ եղ պիտ ի ուղղոր

1
Այս մասին տե՛ս Miller R., The Structure of
Singing. System And Art in Vocal Technique. Belmont,
1986, p. 158

2
Այս մասին տե՛ս Морозов В., Искусство
резонансного пения. Основы резонансной теории и
техники. М., 2002, с.32
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դի ուս ան ող ին զգալ ու այդ տատ ա
նումն եր ը, օրին ակ՝ կրծք ավ անդ ակ ի
հատվ ած ում (շնչ ափ ող ի ռեզ ոն անս ի
արդյունքում) կամ դիմային հյուսվածք
ներ ի հատվ ած ում (քթ ի խոռ ոչն եր ում
կամ հայմորյան ծոց երում տատ անմ ան
արդյունքում) և այլն, և բաց ատրի, որ
դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ բո
լոր կենդ անի հյուսվ ածքներում առկա
զգայ ակ ան նյարդ ային վերջ ույթն եր ի,
որոնք ընդունում են թրթռում ը և առա
ջացնում առանձնահատ ուկ երգչ ական
արձ ագ անք ող (այս ինքն թրթռ աց ող)
զգացող ություն:
Հարկ է նշել, որ արձ ագ անքարան
ներն ունեն մի շարք կարև որ գործ ա
ռույթներ, որոնք ապահով ում են ձայ
նի հետև յալ հատկ ութ յունն եր ը՝ ուժ ը,
թռիչք այն ութ յուն ը, ձայն ի հնչ եր անգ ի
գեղ ագ իտ ակ ան որակն եր ը, վոկ ալ
հոսք ի ձայն ային որակն եր ը, ձայն ա
լար եր ի «պ աշտպ ան ում ը» և այլն: Այս
մա
ս ին գրում է նաև Վ.Մո
ր ո
զ ո
վը և
երգչ ակ ան արձ ագ անք ար անն եր ը դի
տարկ ում իբրև յոթ կարև որ ագ ույն
գործ առ ույթ իրակ ան ացն ող երև ույթ
ներ: 1 Մանկ ավ արժ ը մեթ ոդ ապ ես
ճիշտ աշխ ատ ել իս պետք է կար ող ա
նա նշյալ ը լավագ ույնս իրականացնել
փոխ ազդ եց ութ յան մեջ: Երգ ել դա
սավ անդ ող մանկ ավ արժ ի պրակտ իկ
աշխ ատ անք ի նպատ ակ ը երգչ ակ ան
արձ ագ անք ար անն եր ի այս գործ ա
ռույթն եր ի կառ ավ ար ումն է և լավ ա
գույնս կարգավ որ ում ը:
Ընդ ունվ ած տես ութ յան համ աձ այն
գոյություն ունեն արձ ագ անքարաննե
րի 2 տես ակ՝ վեր ին և ստոր ին 2՝ հա
մապատասխանաբար՝ գլխային և կրծ
քային:
Գլխ ային
արձ ագ անք ար անն եր
ասել ով հասկ ան ում ենք քիմք ի կա
1
Морозов В., Искусство резонансного пения.
Основы резонансной теории и техники. М., 2002, с. 46
2 Որոշ հետազոտողներ առանձնացնում են արձա
գանքարանի երրորդ տեսակը՝ միջինը, որը, ըստ
նրանց դիտարկման, կոկորդն է և բերանի խոռոչը:

մար ից վեր՝ գլխ ի դիմ ային մաս ում
տեղ ադրվ ած խոռ ոչն եր ը: Վեր ի ար
ձագ անք ար անն եր հասկ աց ութ յան ը
վեր աբ եր ող խոռ ոչն եր ը տեղակ այված
են ոսկր ային կամ աճառ ային պատ եր ի
մեջ, դրանք չեն փոխ ում իրենց ծավա
լը և արձ ագ անք ար ան ային հատկ ու
թյունն եր ը: Ծավ ալ ը փոխ ել և ըմպ ա
նի խոռ ոչի հետ հար աբ երվել կար ող է
միա յն քթըմպ ան ը քիմք ի ճկուն ութ յան
շնորհ իվ:
Քիթ ը և նրա հար ակ ից խոռ ոչն ե
րը օդով լցված փոքր տար ածքն եր են:
Քթին հար ակ ից ամեն ամ եծ՝ վեր ին
ծնոտ ային կամ հայմոր յան խոռ ոչն ու
նի մոտ 3 սմ տրամ ագ իծ: Երգչակ ան
ձայն ը, բեր ան աըմպ ան ային խողովա
կով անց նել ով, ուժգն ութ յուն ը կորց
նում է, որով
հ ետև, ինչ
պ ես նշում է
Հ.Խաչ իկ յան ը. « … նրա էներգ իա յի
մեծ մաս ը փոխ անցվ ում է խոռ ոչն եր ի
պատ եր ին, որտ եղ էլ աստ իճ ան աբ ար
մար ում է: Ձայն ի էներգ իա ն կարծր
հյուսվածքն եր ում հասն ում է նաև քթի
հար ակ ից խոռ ոչն եր ին: Տար ուբ եր ե
լով այդ խոռ ոչն եր ը՝ ձայն ի էներգ իա ն
տակտ ով ճոճ ում է այնտ եղ գտնվ ող
օդը, այս ինքն՝ ռեզ ոն անս ի երև ույթ
է առաջ ացն ում» 3: Եթե մանկ ավ արժ ը
ճիշտ կազմավոր ի ձայն ը, ապա ձայնն
օդատ ար ուղ ին եր ով քթի խոռ ոչ և
դրան հար ակ ից խոռ ոչն եր չի անց նի
և, հետև աբ ար, քթային հնչ ող ութ յուն
չի ստան ա:
Նշ ենք, որ գլխ ային արձ ագ անք ա
րանն եր ի աշխ ատ անք ի ժաման ակ ար
ձագ անք ային խոռ ոչն երն արտ աք ին
օդային տա
ր ա
ծ ու
թ յան հետ չեն հա
ղորդ ակցվ ում: Այստ եղ ռեզ ոն անս ի
առաջ աց ում ը պարզ ապ ես վերհսկ ո
ղակ ան դեր է կատ ար ում երգչի ձայն ի
ազատ ղեկ ավ արմ ան ժամ ան ակ: Երբ
ուս ան ող ը օգտ ագ ործ ում է գլխ ային
արձ ագ անք ար անն եր ը, նրա համ ար
հեշտ է երգ ելը, ձայնն ավելի ազատ
3 Խաչիկյան Հ., Ձայնակազմավորման հիմունք
ները երգարվեստում: Երևան, 2005, էջ 109
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է և ավելի ուժգին է հնչում ունկնդրի
համ ար:
«Գլխ ային արձ ագ անք ար անն եր ում
տեղի ունեցող թրթիռային երևույթները
ձայն ային գործ առ ույթ ի ուժ եղ ագ ույն
խթան իչն եր են, դրա համ ար էլ երգ
չի համ ար դյուր ին ու ավելի հարմ ար
է երգել ը, երբ ձայնը գլխային արձ ա
գանքարաններ է մտնում: … գլխային
արձագանքարանները՝ գլխի դիմ ային
մաս ի մանր խոռոչները արձ ագ անքում
են այն ժամ ան ակ, երբ ձայն աճ եղք ից
դուրս մղվ ող սկզբն ակ ան ձայն ի մեջ
առկա են մի շարք բարձր օբերտոններ,
և այդ ձայնի մեջ ցայտուն կերպով ար
տահ այտված է բարձր երգ եց ող ական
ֆորմանտը, ինչ ի արդ յունքն են ձայնի
փայլն ու մետաղ ականութ յունը»1:
Ձայն ի հնչ եր անգ ի կազմ ավ որմ ան
վրա էական ազդեց ութ յուն կարող են
ուն ենալ քթային և քթըմպ անային խո
ռոչն եր ը: Բեր ան ի և քթի խոռ ոչն եր ի
միջև գտնվ ում է փափ ուկ քիմքը, որը
բարձրանալ ու և իջնելու հատկութ յուն
ուն ի: Երգել իս, երբ փափ ուկ քիմքը իջ
նում է, բերանաըմպ անային խող ով ա
կով անց նող ձայն ը անմ իջ ակ ան որ են
հար աբերվում է քթըմպ անային խոռո
չի ու քթի հետ և այդ ընթ ացքում ձեռք
է բերում քթային հնչ ող ութ յուն: Քթըմ
պան ային լայն բացվ ածք ը լրաց ուց իչ
ուղ ի է ստեղծ ում, որով ձայն ը դեպ ի
քիթն է անցնում:
Այդ ուղ ին յուր ատ ես ակ ֆիլտր է,
որտ եղ կլանվ ում են շուրջ 2000 հերց
հաճ ախ ակ ան ութ յուն ուն եց ող օբեր
տոնն եր ը: Չմոռ ան անք նշել, որ քթի
խոռոչը և լսողական ապարատն իրար
միաց ած են եվստ ախ յան փող ով, որի
միջոցով ձայնը քթի խոռոչից ազդում է
լսողական թաղ անթ ի վրա, և ուսանո
ղին թվում է, թե ինքը հզոր ձայն ունի:
Բայց իրականութ յունը մի փոքր այլ է.
ձայնը կլանվում է խողովակների կող
մից, և լսելի չի դառնում անգամ միջին
1
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տար ած ութ յան վրա: Դրան ից խուս ա
փել ու համ ար մանկ ավ արժ ը պետք է
ուշ ադր ութ յուն դարձն ի այն հանգ ա
մանք ին, որ երգ իչ ը երգ ի փափ ուկ
քիմք ի բարձր ացվ ած դիրք ով: Նշ ենք
նաև, որ եթե ուս ան ողը երգ ել իս իրեն
վատ է լսում, դեռ չի նշան ակ ում, որ
նրա ձայնը դահլիճում չի լսվում: Իրա
կան ում ձայն ը մղվում է առաջ և տա
րածվում:
Արձագ անք ար անն եր ի մյուս տես ա
կը կրծք այինն է: Այն տեղ ակ այվ ած է
կրծքավանդակի շրջանում, ընդ որում,
տղա
մ ար
դ ու ձայ
ն ի մեջ այն առ
կա է
ձայն ած ավ ալ ի ստոր ին մեկ ուկ ես օկ
տա
վ ում, իսկ կնոջ ձայ
ն ի մեջ՝ ձայ
նած ավ ալ ի ստոր ին և կենտր ոն ակ ան
հատվ ածն եր ում: Այստ եղ արձ ագ ան
քար անն եր ի դեր են կատ ար ում շնչա
փողն ու գլխ ավոր բրոնխն եր ը, որոնք
կրծք ավ ան ադ ակ ում տեղ ավ որվ ած
միա կ օդային խոռ ոչ-խող ով ակն երն
են: Թոք ի հյուսվ ածքն երն առաձգ ա
կան են ու սպունգ անման, դրանք ձայ
նի կլանիչներն են: Իրական ռեզոնանս
առաջ ան ում է միա յն շնչ ափ ող ում ու
բրոնխն եր ում, և խող ով ակն եր ի այս
համ ակ արգ ը, արձ ագ անք ում է ցածր
ձայն եր ի դեպք ում: Սակ այն երգ եց ո
ղութ յան ցածր ֆորմ անտ ի տեղ ը կա
րել ի է մոտ ավ որ ապ ես համ ար ել ըմ
պան ի ստոր ին մաս ը:
Անհր աժ եշտ է նշել, որ շնչ ափ ողն
ու բրոնխն եր ը խոր ը ներշնչ ել ու ժա
ման ակ մի փոքր ձգվում են երկ ար ու
թյամբ, իսկ հարթ մկանն եր ի կծկ ում
նե
ր ի հաշ
վ ին կա
ր ող են փոքր ինչ
փոփ ոխ ել նաև բացվ ածք ի մեծ ութ յու
նը: Այս ինքն կրծք ային արձ ագ անք ա
րանն եր ը, ի տարբ եր ութ յուն գլխ ային
արձագ անք ար անն եր ի, որտ եղ խոռ ոչ
ներ ը բաց արձակ ապ ես կայ ուն են, ու
նեն հարմ ար եցմ ան որոշ ակ ի հնար ա
վոր ութ յուն:
Հարկ է հաշվի առն ել, որ կրծք ային
արձ ագ անք ում ը ուժ եղ ան ում է, երբ
ձայնալարերն աշխատում են կրծքային
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ձայնասահմանին բնորոշ միակցումով:
Ֆալց ետ ի դեպք ում կրծք ային արձ ա
գանք ար անն եր ը չեն արձ ագ անք ում:
Համ աձ այն այս խնդր ի հետ ազ ոտ ու
թյամբ զբաղվ ող հեղ ին ակն եր ից մե
կի՝ Լ.Դմիտրիևի տեսակետ ի՝ վերոհի
շյալը պայմանավ որվ ած է նրանով, որ
շնչափողն իր չափերով արձագանքում
է համեմատաբար ցածր հաճ ախակա
նութ յունն եր ի դեպք ում, և կրծք ային
արձ ագ անք ար անն եր ում ռեզ ոն անս
առաջ ան ում է միա յն այն ժամ ան ակ,
երբ ձայնաճեղքում առաջաց ած ձայնի
մեջ առկա են բավականաչ ափ արտ ա
հայտված ցածր հաճ ախականութ յուն
ներ: 1
Անհ
ր ա
ժ եշտ է նշել, որ կրծ
ք ային
արձ ագ անք ում ը զուտ ռեզ ոն անս ային
երևույթ չէ: Իրականում այն թրթռում
ներ ը, որ երգել իս կարելի է զգալ կրծ
քավ անդ ակ ում, ձայն ային այն տա
տան ումն երն են, որ ձայն ալ ար ար եր ի
աշխատանքի հետևանքով տարածվում

են շնչափ ողով ու թոք ի հյուսվածքն ե
րի շերտ եր ով: Կրծք ային, ինչպ ես նաև
գլխ ային արձ ագ անք ար անն եր ի այս
թրթռ ումն եր ը ոչինչ չեն տալ իս ձայն ի
ուժգն ութ յան ը, սակ այն դրանց շնոր
հիվ երգ իչ ը կար ող է կողմն որ ոշվ ել
ձայն ահնչմ ան որակ ի հարց ում: Կրծ
քային և գլխային արձագանքարաննե
րի արձագանքումը ճիշտ կազմակերպ
ված երգչական ձայնի հետևանքն է, ոչ
թե պատճ առ ը:
Հիշ ատ ակված արձագ անք ար անն ե
րի միաժ ամ ան ակ յա արձ ագ անքմ ան
դեպք ում ձայն ալ ար եր ի աշխ ատ անք ը
համ ապ ատ ասխ ան ում է խառ ը տե
սակ ին, ինչ ը հնար ավ որ ութ յուն է ըն
ձեռ ում ամբ ողջ ձայն ած ավ ալ ը երգ ել
հավաս ար հնչողությամբ, առանց ձայ
նաս ահմ ան ային բեկ ումն եր զգալ ու,
ինչին, իհարկե, հեշտ չէ հասնելը, բայց
յուր աք անչ յուր մանկ ավ արժ ի համ ար
դա պետք է առանցք ային խնդիր լին ի:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1
1.
2.
3.

Հ. Խաչիկյան, Ձայնակազմավորման հիմունքները երգարվեստում: Երևան, 2005, 216 էջ
Дмитриев Л., Основы вокальной методики. М., «Музыка» 1968, 675с.
Морозов В., Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. М., «Ис
кусство и наук
 а» 2002, 496с.
Miller R., The Structure of Singing. System And Art in Vocal Technique. Wadsworth, Group/Thomson
Learning. Belmont, 1986, 400p.

4.

РЕЗОНАТОРЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

АРМИНЕ ОДЖАХЯН
Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, преподаватель

В статье рассматривается одна из важнейших составляющих голосового аппарата- явле
ние резонатора- в контексте своих функциональных, структурных и прикладных особеннос
тей. Тщательному анализу поддаются работа резонаторов, знание которых является важной
составляющей для практической работы, как для певца, так и преподавателя- вокалиста.
Прояснение данного явления, мы считаем, позволит избежать тех проблем, которые обяза
тельно возникнут в результате неправильного или неполного использования резонаторов.
1

Այս մասին տե՛ս Дмитриев Л., Основы вокальной методики. М., 1968, с. 518
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RESONATORS AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE GLOTTIS

ARMINE OJAXYAN
Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan, lecturer

The article discuses one of the most important components of the glottis- the phenomenon
of resonator in the context of its functional, structural and application characteristics. The work
of resonator lend itself to an accurate analysis which knowledge is an important component
for practical work both as for the singer and as for a teacher-vocalist. The clarification for this
phenomenon, we believe, will avoid the problems that necessarily will arise in the result of wrong
or incomplete usage of resonator.
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