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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի (այսուհետ՝ համալսարան) «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) գործառույթներն ավելին են, քան 

դասական գրադարաններինը՝ պայմանավորված Կենտրոնի առաքելությամբ ու նպատակով: 2019-2020 ուստարում Կենտրոնի 

գործառույթների իրագործումը համեմատաբար բարդ էր՝ պայմանավորված COVID-19 համավարակի մարտահրավերներով։  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրադարանը համալրվել է 261 միավոր (այդ թվում՝ 233 միավոր 

նվիրատվություն) նոր գրքով, 262 միավոր պարբերական հրատարակությամբ (թերթեր, ամսագրեր և այլն) և այլն: 

2017-2018 ուստարվանից սկսած՝ համալսարանի ներքին շահակիցների՝ ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրության 

բարձրացման նպատակով կազմակերպվել են գրքերի քննարկումներ: Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպվել է 3 

ստեղծագործության քննարկում:  

2019-2020 ուստարում Կենտրոնը կազմակերպել է ակադեմիական խորհրդատվությունների անցկացումը՝ սովորողների 

ուսումնառության արդյունավետության բարձրացման և աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացման աջակցման նպատակով՝ 

համապատասխան մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքների փոխանցման, կարողությունների ու հմտությունների 

ձևավորման միջոցով:  

Համալսարանի, քոլեջի և ավագ դպրոցի գործունեությանն աջակցող համակարգչային ու ցանցային սարքավորումների 

տեխնիկական սպասարկումը, նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումն ու աջակցումն իրականացվել և իրականացվում է 

Կենտրոնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների գործունեության շնորհիվ:   
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ 

Կենտրոնի առաքելությունը համալսարանում համապատասխան կրթական 

միջավայրի ապահովումն է և օգտվողին միտված որակյալ ծառայությունների 

մատուցումը, որոնք բարձրացնում են կրթության, հետազոտության որակը, բաց 

տեղեկատվական-կրթական տարածությունում համալսարանի կորպորատիվ 

հեղինակությունը և աջակցում մարզի բնակիչների մարդկային ռեսուրսների 

պահանջվածության բարձրացմանն ու հաջողակ լինելու գիտակցության ապահովմանը: 

 Կենտրոնի գործունեության հիմնական նպատակը համալսարանի ներքին 

շահակիցների տեղեկատվական պահանջմունքների, գրադարանային-տեղեկատվական ռեսուրսների, ստեղծարար ու 

նորարարական մեթոդների միջոցով ուսումնական գործընթացի ու գիտական հետազոտությունների որակյալ աջակցումն է: 

Նպատակին համապատասխան Կենտրոնը կոչված է լուծելու մի շարք խնդիրներ (տե՛ս Կենտրոնի կանոնադրություն՝ 

հաստատված համալսարանի գիտական խորհրդի 26.12.2019 թ. նիստի № 8/4 որոշմամբ), որոնց կարգավորումը, լուծումը պահանջում 

է ինչպես համալսարանի ներքին շահակիցների (կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, առանձին աշխատողներ և ուսանողներ), 

այնպես էլ արտաքին շահակիցների (գրադարաններ, ՀԿ-ներ և այլն) հետ անընդհատ, կառուցողական փոխազդեցություններ՝ 

արժևորելով հետադարձ կապի դերը:  
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

Կենտրոնի կառավարումն իրականացնում է Կենտրոնի տնօրենը, որն անմիջականորեն ենթարկվում է համալսարանի 

ռեկտորին: Դրված խնդիրների իրագործման նպատակով՝ Կենտրոնի գործառույթները բաշխվում են համապատասխան 

պատասխանատուների միջև, որոնց գործառույթները շարադրված են Կենտրոնի կանոնադրությունում: Կենտրոնի 

կանոնադրությունը յուրահատուկ է նրանով, որ գործառույթները տարբերակված են՝ ըստ սուբյեկտ-պատասխանատուների։ Նման 

մոտեցում որևէ այլ բուհի համանման կառուցվածքային ստորաբաժանման պարագայում կիրարկված չէ։  

2019-2020 ուստարվա ավարտին Կենտրոնի աշխատողների թիվը եղել է տասն (այդ թվում՝ Կենտրոնի տնօրենը)։ Կենտրոնի 

փաստացի աշխատողներից հինգի տարբերակված գործունեությունը վերաբերել է գրադարանային ոլորտին, երկուսինը՝ ՏՏ ոլորտին, 

իսկ մեկինը՝ ակադեմիական խորհրդատվությունների համակարգման գործընթացին:  

Գրադարանային գործունեությամբ փաստացի զբաղվում է ընդամենը հինգ աշխատող (հինգ դրույք), որից մեկը 

պատասխանատու է ընթերցարանի գործունեության ծավալման համար, երկուսը զբաղված են փաստաթղթերի համալրման ու 

մշակման հարցերով, իսկ գրականության սպասարկման հարցում պատասխանատու է ընդամենը երկու աշխատող, որից մեկը 

զբաղվում է նաև տեղեկատվական-մատենագիտական սպասարկման հարցերով:  

Տեղին է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա բուհական գրադարանային գործունեությանը վերաբերող 

վերապատրաստումների անցկացման անհրաժեշտություն, ինչը կխթանի նոր մասնագիտական գիտելիքների կուտակմանն ու 

առաջադեմ աշխատանքային փորձի ձեռքբերմանը։  

 Կենտրոնի աշխատողների համար նաև չափազանց օգտակար կլինի Հայաստանի այլ բուհեր ճանաչողական այցերի 

կազմակերպումը։  
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին Կենտրոնի գրքաֆոնդը  կազմված է եղել  64067 միավոր գրականությունից, որից՝  

▪ 60657 միավոր գիրք,  

▪ 2425 միավոր պարբերական հրատարակություն,  

▪ 985 միավոր ատենախոսության սեղմագիր:  

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալսարանի գրադարանային պաշարներում համալարված գրքերի պատկերն 

այսպիսին է` 

Անուն` 148 

Միավոր`261 

 

Ընդ որում, նվիրատվության կարգով ստացվել է՝  

Անուն`120 

Միավոր`233 
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Աղյուսակ 4.1 2019-2020 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը նոր գրքերով 

Հ.հ. Կառուցվածքային ստորաբաժանում Գրադարանային պաշարները 

համալրած գրքերի քանակական 

բաշխվածությունը 

Նվիրատվության կարգով 

ստացված գրքերի քանակական 

բաշխվածությունը 

Անուն Միավոր Անուն Միավոր 

1.  Կենտրոն 123 227 98 202 

2.  Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն 22 25 22 25 

3.  Ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, ծրագրավորման և 

հաշվապահական հաշվառման բաժին 

1 1   

4.  Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոն 3 3 3 3 

5.  Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն 5 5 3 3 

 Ընդամենը՝ 148 261 120 233 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակային տվյալներից, գրադարանային ֆոնդի համալրումը հաշվետու ժամանակահատվածում 

գլխավորապես կատարվել է նվիրատվությունների շնորհիվ:  

Ինչ վերաբերում է պարբերական հրատարակություններին, hաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրքաֆոնդը 

համալրվել է 262 միավոր գրականությամբ, որից 252 միավոր հայալեզու պարբերական հրատարակություն և 10 միավոր ռուսալեզու 

պարբերական հրատարակություն (տե՛ս հավելված 1): 

Գծապատկեր 4․1 2019-2020 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը պարբերական հրատարակություններով՝ 

ըստ լեզուների (ըստ քանակի) 
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Ստացված պարբերական հրատարակությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ամրագրված է գրադարանային 

փաստաթղթերի գրանցման քարտերի վրա: Հարկ է նշել, որ, սկսած 2017-2018 ուստարվանից, պարբերական հրատարակություններն 

այլևս չեն գրանցվում գրադարանային գլխավոր մատյանում:  

 Պարբերական հրատարակությունների կորստի երևույթները կարգավորելու համար 2017-2018 ուստարում ստեղծվել ու 

ներդրվել է «Պարբերական հրատարակությունների ընդունման-հանձնման գործընթացի իրականացման» մատյան: Մատյանի 

կառուցվածքի տրամաբանության համաձայն՝ ոչ միայն ամրագրվում է պարբերական հրատարակությունը կառուցվածքային 

ստորաբաժանմանը հանձնելու, այլև՝ Կենտրոնին ետ վերադարձնելու ամսաթիվը: 2019-2020 ուստարում Կենտրոնին ետ 

վերադարձված պարբերական հրատարակությունները տեղադրված են ընթերցարանում:    

252

10

Պարբերական 

հրատարակություններ

հայալեզու

ռուսալեզու
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Չմոռանանք նշել, որ Կենտրոնը հաշվետու ժամանակահատվածում ստացել է ատենախոսության 34 սեղմագիր։  

Իհարկե, համալսարանի տպագիր գրականության թիվը տարեցտարի ավելացել է, սակայն այս ցուցանիշի բարելավման 

ուղղությամբ, վստահաբար, կան լուրջ անելիքներ: Հատկապես մտահոգիչ է առկա գրականության պատկերը նոր 

մասնագիտությունների կտրվածքով: Հարցն անհրաժեշտ է լուծել գրքերի գնումների կատարման շնորհիվ։ Խնդիրը մասամբ 

կարգավորվում է Կենտրոնի՝ «library.shsu.am»-ում տեղադրված էլեկտրոնային գրքերի միջոցով։ Հաշվետու ժամանակահատվածի 

ավարտին էլեկտրոնային գրքերի ընդհանուր թիվը կազմել է 580։ Հատկանշական է «Կենսաբանություն» բաժնում 

«Կենսատեխնոլոգիայի» և «Մանկավարժության» բաժնում՝ «Լոգոպեդիայի» ուղղությամբ մասնագիտական գրականության 

տեղադրումը։ Սակայն նշված մասնագիտությունների՝ հատկապես «Կենսատեխնոլոգիայի» ուղղությամբ համալսարանում տպագիր 

գրականության բացակայությունը բավականին մտահոգիչ է։  

 Կենտրոնի համար շարունակում է ակտուալ մնալ գրքերի թվայնացման սարքի ձեռքբերումը, ինչը թույլ կտա թվայնացնել 

առաջնահերթ այն գրքերը, որոնց քանակը բավարար չէ՝ առկա պահանջարկը բավարարելու համար։  
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ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

 Համալսարանի  գիտական խորհրդի  2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստի № 8/5 որոշմամբ հաստատվել է ««Շիրակի Մ. 

Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի գրադարանից օգտվելու» կանոնները։  Պետք է ընգծել, որ 

առայժմ շարունակում է մնալ արդիական այն հարցը, որ բուհի աշխատողների որոշակի մասը դժվարությամբ կամ ընդհանրպես չի 

ցանկանում ետ վերադարձնել Կենտրոնից վերցված գրականությունը։  

 Այժմ ներկայացնենք Կենտրոնի գրադարանային ծառայություններից համալսարանի ներքին շահակիցների՝ աշխատողների և 

ուսանողների օգտվելու քանակական ցուցանիշները։  

Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակը կազմում է 8638 (այդ թվում՝ ընթերցարանից օգտվողների 

փաստացի հաճախումների թիվը կազմում է 4618):  

Սովորողների հաճախումների քանակը կազմում է 7634 (այդ թվում՝ ընթերցարանում ուսանողների հաճախումների քանակը 

կազմում է 4083): Ավելի կոնկրետ, բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների հաճախումների քանակը կազմում է 

5550, բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների հաճախումների քանակը՝ 697, մագիստրատուրայի 

ուսանողների հաճախումների քանակը՝ 1381 և ասպիրանտուրայում և հայցորդության համակարգում սովորող ուսանողների 

հաճախումների քանակը՝6 

Համալսարանի աշխատողների հաճախումների քանակը 1004 է։ 

Դիտարժան է Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակի պատկերը վերջին երեք ուստարիներին։  

 

 



11 
 

Աղյուսակ 5.1 Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակը 2017-2018, 2018-2019 և 2019-2020 ուստարիներին՝ ըստ 

օգտվողների վիճակագրական կատեգորիաների 

Հ.հ. 2017-2018 ուստարի 2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի 

Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների 

1.  10242 824 10466 1062 7634 1004 

 Ընդամենը՝ 11066 Ընդամենը՝ 11528 Ընդամենը՝  8638 

 

Վերոնշյալ աղյուսակից երևում է, որ 2019-2020 ուստարում հաճախումների ընդհանրական պատկերը նվազել է՝ համեմատած 

նախորդ երկու ուստարիների, ինչը պայմանավորված էր COVID-19 համավարակով և համալսարանի տարածքում դեմ առ դեմ 

փոխազդեցությունների սահմանափակումներով։  

Անհրաժեշտ է նշել, որ ընթերցարանում անհնար էր Համալսարանի աշխատողների և առանձին կարիքավոր ուսանողների 

համար ZOOM հավելվածով տեսակապի ապահովումը՝ պայմանավորված համապատասխան տեխնիկական միջոցների 

բացակայությամբ։  

Անցնենք Կենտրոնի համար ոչ պակաս կարևոր գրադարանային ցուցանիշի, որն է՝ գրքատացքը։ Այն կազմում է 2521 (այդ 

թվում՝ Կենտրոնի ընթերցարանի գրքատացքը կազմում է 409)։ 

 Մասնավորապես ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը կազմում է 2175։ Ընդ որում, բակալավրիատի առկա ուսուցման 

համակարգի ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը 1566 է, բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների 

կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 216, մագիստրատուրայի ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 388 և 

ասպիրանտուրայում և հայցորդության համակարգում սովորողների կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 5։  

Համալսարանի աշխատողների գրքատացքը կազմում է 346: 
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Դիտարժան է Կենտրոնի գրքատացքի պատկերը վերջին երեք ուստարիներին։  

Աղյուսակ 5.2 Կենտրոնի գրքատացքը 2017-2018, 2018-2019 և 2019-2020 ուստարիներին՝ ըստ օգտվողների վիճակագրական 

կատեգորիաների 

Հ.հ. 2017-2018 ուստարի 2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի 

Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների 

1.  2828 226 2455 383 2175 346 

 Ընդամենը՝ 3054 Ընդամենը՝ 2838 Ընդամենը՝ 2521 

 

Հասկանալի է, որ գրքատացքի քանակական պատկերը կարող էր լինել ավելի բարձր։   

Մասնավորապես, համալսարանի ֆակուլտետների և առանձին ռազմական ամբիոնի ընթերցողների (ուսանողների և 

աշխատողների)՝ Կենտրոնից օգտվելու ելակետային ցուցանիշները երևում են ստորև բերված աղյուսակում:  

 

Աղյուսակ 5.3 2019-2020 ուստարում ֆակուլտետների և առանձին ռազմական ամբիոնի ընթերցողների՝ Կենտրոնից օգտվելու 

ցուցանիշները  

Հ.հ. Ֆակուլտետ, ամբիոն 

Ընթերցողների փաստացի 

հաճախումների քանակ  
Գրքատացք 

Ուսանողներ Աշխատողներ Ուսանողներ Աշխատողներ 

1.  

Բնագիտամաթեմատիկական 

ֆակուլտետ 
1374 52 388 40 

2.  

Մանկավարժության ֆակուլտետ  

 
1041 47 356 6 
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3.  

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ 

1680 175 

 

402 48 

4.  

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ 
3452 463 1279 128 

5.  Ռազմական ամբիոն 87 0 30 0 

  Ընդամենը՝ 7634 737 2455 222 

  

  2019-2020 ուստարում կատարվել է օգտվողների քարտերի և դրանց բաժանարարների համակարգի ամբողջական վերանայում։ 

Բացի դրանից, ընթերցարանից օգտվողների սպասարկման վերաբերյալ ելակետային տեղեկատվությունն ամրագրվել է ինչպես  

գրանցամատյանում, այնպես էլ տվյալների համապատասխան էլեկտրոնային բազայում: 

 Պետք է նշել, որ գրադարանային սպասարկման ձևը կարիք ունի արդիականացման, ինչը ենթադրում է համապատասխան 

գրադարանային ծրագրի ներդրում, նոր գրապահարանների գնում և այլն։ Մինչդեռ այդ ամենը կապված է համալսարանի ֆինանսական 

խնդիրների կարգավորման հետ: Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի տնօրենը և տեղակալը գործնական այցով եղել են 

Երևանում՝ «Էլգրադ» գրադարանային ծրագրի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ստանալու համար։ Այդ ծրագրի 

ձեռքբերումը պահանջում է համապատասխան ֆինանսական միջոցների տրամադրում։     
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպված միջոցառումները` մասնավորաբար գրքերի քննարկումները, երևում են 

shsu.am կայքի Կենտրոնի կայքէջի «Միջոցառումներ» բաժնում (http://shsu.am/entertainments-library/), որտեղ անցկացվելիք 

միջոցառման պոտենցիալ մասնակցի համար ստեղծված է վաղօրոք գրանցվելու հնարավորություն: 

Գրքերի քննարկումների կազմակերպման գլխավոր նպատակը գրքի ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրության բարձրացումն 

է և, իհարկե, համալսարանի ներքին շահակիցների ակտիվացումը: 

 Այժմ անցում կատարենք Կենտրոնի կողմից անցկացված երեք միջոցառմանը։   

 

Աղյուսակ 6.1 2019-2020 ուստարում անցկացված միջոցառումների ցուցակ 

 

Հ.հ. Գրքի հեղինակ Միջոցառման անվանում Բանախոս Միջոցառման 

անցկացման 

ամսաթիվ 

1.  Ֆեոդոր Դոստոևսկի  «Ապուշը» գրքի ներկայացում-

քննարկում 

ՇՊՀ «Գործարարության և 

վարչարարության» ամբիոնի 

դասախոս Արգինե Մարդոյան 

12․12․2019 թ․ 
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2.  Լև Տոլստոյ  «Պատերազմ և խաղաղություն» 

վեպի ներկայացում-քննարկում 

 

ՇՊՀ «Գործարարության և 

վարչարարության» ամբիոնի 

դասախոս Արթուր 

Համբարձումյան 

12․12․2020 թ․ 

3․ Հրանտ Մաթևոսյան  «Մենք ենք մեր սարերը» վիպակի 

ներկայացում-քննարկում 

ՇՊՀ «Հոգեբանության, 

սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դոցենտ 

Արմինե Թադևոսյան 

 

 

19․03․2020 թ․ 

  

 Կենտրոնի միջոցառումների վերաբերյալ հայտարարությունները վաղօրոք տարածվել են էլեկտրոնային ու տպագիր 

տարբերակներով: Որպես խնդիր՝ դեռևս արդիական է բուհի ներքին շահակիցների պասիվ մասնակցությունը նմանատիպ 

միջոցառումներին։  
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿԱՑՈՒՄԸ «ՀԹԳԱ» ՀԿ-ԻՆ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ձեռքբերումներից է Համալսարանի անդամակցումը «Հայաստանի թվային գրադարանների 

ասոցիացիա» ՀԿ-ին։ 2020թ․ փետրվարի 11-ին Համալսարանը ներկայացրել է անդամակցելու դիմում, ինչը հաստատվել է։ Օրինակ, 

մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը անվճար հիմունքներով Համալսարանում հնարավոր է օգտվել OpenEdition Freemium Journals-ից 

(https://www.openedition.org/catalogue-journals?limit=30&access%5B%5D=Open+access+Freemium ), որը ներառում է 175 ամսագիր։ 

Տեքստերում գերակայում են ֆրանսերենով նյութերը, բայց կան նաև անգլալեզու հոդվածներ՝ պատկանող հումանիտար և 

սոցիալական գիտություններին։  

Նշենք, որ 2020թ. COVID-19 համավարակի և պատերազմի պատճառով ստեղծված իրավիճակը թույլ չի տվել ամբողջ ծավալով 

իրագործել «ՀԹԳԱ» ՀԿ-ի հետ համագործակցության շրջանակում նախատեսված բոլոր ծրագրերը:   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.openedition.org/catalogue-journals?limit=30&access%5b0%5d=Open%20access%20Freemium&fbclid=IwAR1EluMlsOxV2pOLiKWUzX5NyUtHeZWOA_plrM2hFlTLN60Wf3P9UpbikBc
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

2019-2020 ուստարում համալսարանի ուսանողների համար շարունակվել են մատուցվել ակադեմիական 

խորհրդատվություններ: Ակադեմիական խորհրդատվությունների ձևերը հաշվի են առնում բուհական միջավայրում, ինչպես նաև 

աշխատաշուկայում պահանջված գիտելիքներն ու կարողությունները, ապահովում ուսանողների համար այլընտրանքային 

կրթական միջավայր, դրական կերպով շահադրդում դասավանդողներին՝ կիրառելու ու զարգացնելու սեփական մասնագիտական 

ներուժը՝ հանուն համալսարանի զարգացման:   

Ակադեմիական խորհրդատվությունների ծառայությունների մատուցման համար 2017թ. վերանորոգվել է «Գրադարան-

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի տարածքում 

գտնվող առանձին սենյակը (39մ2), որը կարիք ունի կահավորման ու տեխնիկայով զինման։    

Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությունները նախատեսված են համալսարանի բակալավրիատի ու 

մագիստրատուրայի բոլոր մասնագիտությունների գծով սովորողների համար, ովքեր գրում են կուրսային և/կամ ավարտական 

աշխատանք:  

 2019-2020 ուստարում համալսարանում «Գիտահետազոտական գրագիտության» խորհրդատվությունների ակադեմիական 

խորհրդատուների բաց մրցույթի արդյունքում ընտրվել են հետևյալ հավակնորդները՝ ըստ կառուցվածքային ստորաբաժանումների. 

1.  Բոյաջյան Արտաշես Գևորգի՝ «Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու,  

2.  Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի՝ «Ռազմական» ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու, 

3.  Կնյազյան Հայկուհի Մաենլեսի՝ «Հումանիտար գիտությունների և արվեստի» ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու, 

4.  Իսահակյան Հեղինե Ցոլակի՝ «Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի» ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու, 

5.  Սիմոնյան Ասյա Արթուրի՝ «Մանկավարժության» ֆակուլտետի ակադեմիական խորհրդատու: 
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Աշխատակարգում սահմանված ժամանակահատվածներում կատարվել են իրազեկման պահանջված աշխատանքները 

(տեղեկատվական հանդիպումներ ուսանողների 

հետ, էլեկտրոնային հայտարարություններ): 

Համալսարանի ֆակուլտետներում և առանձին 

«Ռազմական» ամբիոնի համար անցկացվել է 8 

գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություն։  

2019-2020 ուստարում 

գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություններին գրանցված 552 

ուսանողից փաստացի մասնացկել է 264-ը:  

Մինչդեռ 2018-2019 ուստարում 

գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություններին փաստացի մասնակցել 

է 160 ուսանող։  
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Աղյուսակ 8․1 2019-2020 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին գրանցված  և փաստացի 

մասնակցած ուսանողների ցուցանիշները  

Ֆակուլտետ Բակալավրիատ 

առկա 

 

 

Բակալավրիատ 

հեռակա 

 

 

 

Մագիստրատուրա 

 

 

 

 

Գրանցված 

ուսանողների 

ընդհանուր 

քանակ 

Փաստացի 

մասնակցած 

ուսանողների 

ընդհանուր 

քանակ 

Գրանցված 

ուսանողնե

րի 

քանակ 

Փաստացի 

մասնակցած 

ուսանողների 

քանակ 

Գրանցված 

ուսանողների 

քանակ 

Փաստացի 

մասնակցած 

ուսանողների 

քանակ 

Գրանցված 

ուսանողների 

քանակ 

Փաստացի 

մասնակցած 

ուսանողների 

քանակ 

  

Բնագիտամաթեմատիկ

ական ֆակուլտետ 

67 15 18 14 17 7 102 36 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետ 

61 15 29 18 35 20 125 53 

Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ 

120 76 24 8 25 7 169 91 
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Մանկավարժության 

ֆակուլտետ 

45 34 35 8 36 10 116 52 

Ռազմական ամբիոն 29 21 0 0 11 11 40 32 

Ընդհանուր՝ 322 161 106 48 124 55 552 264 

 

Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին գրանցված, բայց չմասնակցած ուսանողների 

բացակայությունները հիմնականում պայմանավորված են՝ 

▪ խորհրդատվության նշանակված օրերի համընկմամբ պրակտիկայի անցկացման և ազատ օրերի հետ, 

▪ խորհրդատվության նշանակված ժամի համընկմամբ լսարանային դասաժամի հետ:  

2018թ.-ին Կենտրոնի տնօրենի և խորհրդատվությունների համակարգողի համատեղ աշխատանքի շնորհիվ պատրաստված 

գիտական աշխատանքներում գրականության ցանկի ձևավորման և հղումների կատարման ուղեցույցը (http://shsu.am/wp-

content/uploads/2019/11/Ուղեցույց-ուսանողների-համար-2017-2018-ուստարի.pdf) 2019-2020 ուստարում ևս ուղարկվել է ուսանողների 

էլեկտրոնային փոստի հասցեներին և բաժանվել տպագիր տարբերակով:  

 Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության նշված ձևի որակի գնահատման նպատակով՝ Կենտրոնի կողմից 

իրականացվել է ընթացիկ գնահատում՝ վաղօրոք մշակված գործիքի օգնությամբ (տե՛ս հավելված 2): Գործիքում ներառված հարցերից 

կանդրադառնանք մասնավորապես երեքին։ Ընտրված երեք հարցից երկուսը փոխլրացնող-ստուգող են, իսկ երրորդը բաց հարց է և 

ուղղված է հավելյալ գաղափարների հավաքագրմանը, որոնք թույլ կտան բարելավելու գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվությունների որակը:  

 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-2017-2018-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB.pdf
http://shsu.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-2017-2018-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB.pdf
http://shsu.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-2017-2018-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB.pdf
http://shsu.am/wp-content/uploads/2019/11/%D5%88%D6%82%D5%B2%D5%A5%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B5%D6%81-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B2%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80-2017-2018-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB.pdf
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Գծապատկեր 8.1 2019-2020 ուստարում անցկացված գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության 

արդյունավետությունը (ըստ ուսանողների քանակի) 
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Բնագիտամաթ․ Մանկավարժութ․ Սոց․ գիտ․ և իրավունքի Հում․ գիտ․ և արվեստի Ռազմական ամբիոն

Խորհրդատվության արդյունավետությունը

Արդյունավետ էր Ավելի շուտ արդյունավետ էր,
քան արդյունավետ չէր

Ավելի շուտ արդյունավետ չէր,
քան արդյունավետ էր

Ընդհանրապես
արդյունավետ չէր

Դժվարանում եմ
պատասխանել
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 Ստացվում է, որ հարցմանը մասնակցած ուսանողների գերակա մասն արդյունավետ է համարել անցկացված գիտահետազոտական 

գրագիտության խորհրդատվությունը: Այդ մասին են փաստում նաև ստուգիչ հարցի արդյունքները, որոնք ներկայացված են գծապատկեր 

8․2-ում:  

 

Գծապատկեր 8․2 Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությանը մասնակցելու որոշման հարցում ընկերոջը կողմնորոշելու 

դիրքորոշումը (ըստ ուսանողների քանակի) 
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Բնագիտամաթ․ Մանկավարժութ․ Սոց․ գիտ․ և 

իրավունքի

Հում․ գիտ․ և 

արվեստի

Ռազմական  

ամբիոն

Խորհուրդ կտայի՞ք Ձեր ուսանող-ընկերներին 

մասնակցելու գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվությանը

Այո Ոչ
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Հարցաթերթիկում ներառված վերջին բաց հարցին տրված պատասխանները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։  

 

Աղյուսակ 8.2 2019-2020 ուստարում անցկացված գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության որակի բարելավման 

առաջարկներ՝ ըստ ֆակուլտետների․  

Հ․հ․ Ֆակուլտետ և առաջարկություն Հաճախականություն 

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ 

 
1․ Որևէ պատրաստի աշխատանքի հետ ծանոթացում՝ առավել պատկերավոր գիտելիքներ 

ունենալու համար 

1 

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ 

 2․ Խորհրդատվությունների կազմակերպում յուրաքանչյուր կիսամյակում 

 

2 

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ 

 3․ Խորհրդատվությունների հաճախակի կազմակերպում, շարունակականության ապահովում 

 

2 

4․ Նյութը գրված լինի նաև հայերեն 1 

5․ Տրամադրել հաջողված նմուշներ 1 

6․ Խորհրդատվության ընթացքում ցանկալի է անդրադառնալ անհատական աշխատանքներին՝ 

հրավիրելով հեռակա ուսուցման համակարգի 1-ին կուրսում սովորողներին։ Նրանք առաջին 

անգամ պետք է գրեն և ձևաչափին տեղյակ չեն։  

 

1 

Ռազմական ամբիոն 

 7․ Խորհրդատվության անցկացման ժամկետի տեղաշարժ (ավելի վաղ անցկացման ապահովում) 3 
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8․ Գործնական աշխատանքների քանակի ավելացում 

 

1 

9․ Խորհրդատվությունները կրեն հաճախակի բնույթ 1 

10․ Ներկայացման ձևի փոփոխում՝ ձանձրալի բնույթ չունենալու համար  

 

1 

 

 Վերոգրյալ առաջարկները հիմքեր են՝ աշխատակարգի բարելավման ուղղությամբ առարկայական աշխատանքներ 

կատարելու համար:  

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություն-դասախոսություններն անցկացվել 

են որպես բաց միջոցառումներ, որոնց կարող էին մասնակցել ինչպես խորհրդատվության այս ձևին վաղօրոք գրանցված 

ուսանողները, այնպես էլ միջոցառման այլ շահակիցներ։  
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 Տեղին է ծանոթանալ ստորև բերված աղյուսակին։  

Աղյուսակ 8․3 2019-2020 ուստարում անցկացված համակարգային կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների ցանկ 

 

N 
Համակարգային (ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվության թեմա(ներ) 

Ակադեմիական խորհրդատուի ազգանուն, անուն Ակադեմիական 

խորհրդատվության 

անցկացման 

ամսաթիվ 

1.  Համակարգային մոտեցման 

առանձնահատկությունները: 

Համակարգային մտածողությունը, 

վերլուծությունն ու սինթեզը 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս Թերեզա Խաչատրյան  

15․11․19 

2.  Մարդու պահանջմունքները, 

դրդապատճառներն ու 

շահադրդման միջոցները 

 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս Վարդան Պապիկյան  

20.11.19 

3.  Գործարար մարդու արտաքին 

իմիջն ու վարվելաձևի 

դրսևորումները 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայական գիտությունների 

թեկնածու Երանուհի Մանուկյան  

25 .11.19 

Գործարար 

հաղորդակցությունների բազային 

գիտելիքներ 
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4.  Ինչպե՞ս խթանել, զարգացնել 

ստեղծագործ մտածողությունը 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

Հայկուհի Կնյազյան  

27.11.19 

5.  Ժամանակի կառավարում «Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դասախոս Աստղիկ Բախալբաշյան  

17.12.19 

6.  Թիմը և անհատը. 

փոխազդեցությունների 

առանձնահատկությունները: 

Դերերի բաշխումը թիմում 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դասախոս Աստղիկ Սիմոնյան  

18.12.19 

7.  Գնագոյացումը և 

կողմնորոշվածությունը շուկային  

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և 

խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ-ի հետազոտող Սյուզաննա 

Սերոբյան  

  13.02.2020 

Անորոշությունն ու ռիսկերի 

կառավարումը 

8.  Բազմամշակութայնությունն ու 

հանդուրժողականությունը 

«Կանայք հանուն զարգացման» հասարակական 

կազմակերպության «Կրթական» բաժնի ղեկավար Սուսաննա 

Ղազարյան  

  19.02.2020 
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9.  Միջոլորտային 

հաղորդակցությունը որպես 

աշխատաշուկայի պահանջ   

«Սկյուռ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Արտուշ Եղիազարյան    27.02.2020 

Միջոլորտային 

փոխազդեցությունների 

խթանման գործուն մեթոդներն ու 

տեխնոլոգիաները 

 

 Հիշարժան է «Միջոլորտային հաղորդակցությունը որպես աշխատաշուկայի պահանջ» և «Միջոլորտային 

փոխազդեցությունների խթանման գործուն մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները» թեմաներով խորհրդատվությունների մատուցումը  

համալսարանի դահլիճում։ Միջոցառման ժամանակ նկատվեց ուսանողների անսպասելի բարձր ակտիվություն։  

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների համատեքստում վաղօրոք 

մշակված գործիքով (տե՛ս հավելված 3) անցկացված հարցումների  արդյունքները վկայում են այն մասին, որ դրանք արդյունավետ 

են և մասնակցիները խորհուրդ կտային իրենց ընկերներին մասնակցելու մեկ այլ խորհրդատվության ևս, որը կանցկացներ այդ օրվա 

խորհրդատուն։  
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 Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ներկայացուցիչների՝ իբրև ակադեմիական խորհրդատուներ հանդես 

գալու գործընթացի ակտիվացման ուղղությամբ ևս կա մտածելու 

անհրաժեշտություն։  

  

 Տեղին է նշել, որ համալսարանի արտաքին 

կազմակերպություններից ներգրավված ակադեմիական 

խորհրդատու-մասնագետներն իրականացնում են ակադեմիական 

խորհրդատվությունները բացառապես անվճար հիմունքներով։  

  

 

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություն-դասախոսությունների  մեծ մասի 

անցկացումից հետո համալսարանի 3 միջմասնագիտական ուսանողական թիմի կողմից մշակվել է ստեղծագործ գաղափար-

առաջարկ:  

 Գաղափար-առաջարկներն են (http://shsu.am/ակադեմիական-խորհրդատվությունների-ար/)՝  

● Բուհական կրթությունը թագավարակի համատեքստում 

● Բնության մասնիկը քո սեղանին 

● Մասնագիտական գաղափարների սալոն 
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  Հետազոտական խորհրդավությունը խթանում է միևնույն 

մասնագիտության գծով բարձր ու ցածր կուրսերի ուսանողների միջև 

մասնագիտական փորձի փոխանակումը, նոր կարողությունների ու 

հմտությունների ձևավորումը: Նախորդ ուստարում այս գործընթացին 

ներառվել է 6 ակադեմիական խորհրդատու-ուսանող: Ուսանողներին 

նմանատիպ գործընթացներում ներգավելը բավականին բարդ 

գործընթաց է։ Նշենք, որ առավել ակտիվ են եղել «Կենսաբանություն», 

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ու «Նախնական 

զինվորական պատրաստություն» մասնագիտությունների 

սովորողները։  

Խորհրդատվության միակ ձևը, որն առայժմ չի գործում 

համալսարանում, վճարովի հիմունքներով կազմակերպվող կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների առանձին 

թեմաների արտածրագրային խորհրդատվություններն են:  

Նշենք նաև, որ այն ուսանողները, ովքեր համապատասխանել են այս կամ այն խորհրդատվության ձևին մասնակցելու 

պահանջներին, Կենտրոնի կողմից ստացել են վկայականներ։  
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ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ 

 Հաշվետու ժամանականատվածում Կենտրոնը դիմել է երեք ծրագրի։ 

1․ Գրքերի թվայնացման պրոֆեսիոնալ սարքի և գրադարանային գրապահարանների ձեռքբերման նպատակով՝ 

ներկայացվել է սոցիալական ներդրման ծրագրի առաջարկ «ՄՏՍ Հայաստան» ՓԲԸ-ին։ Սոցիալական ներդրման ծրագրի 

առաջարկի ներկայացումը պայմանավորված է այն իրողությամբ, որ Կենտրոնում տեղադրված գրապահարաններն 

ընդհանրապես չեն համապատասխանում ընդունված ստանդարտներին: Համապատասխանաբար, գրադարանային 

գրքերի սպասարկման մեթոդի փոփոխությունը՝ ընթերցողների համար գրապահարանների բաց հասանելիության 

ապահովմամբ, ներկայումս անհնար է: Ավելին, Կենտրոնի գրապահարանների քանակը բավարար չէ՝ նոր ստացված 

գրականությունը տեղադրելու համար:  

2․  «Գրադարանային գործառույթների էլեկտրոնայնացում. նպատակից→իրականություն» վերտառությամբ նախագիծ է 

ներկայացվել varks.am կայքում։ Նախագծի նպատակը Կենտրոնի գրադարանային գործունեության բարելավումն էր՝ 

գրադարանային գործառույթների էլեկտրոնային իրագործման համապատասխան ծրագրային ապահովման 

տեղադրման միջոցով: Նախագծի բյուջեն հաշվարկվել է 1 350 000 ՀՀ դրամ։  Նախագիծը մնացել է անպատասխան։ 

3․  «Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետի դեկան պարոն Բ․ Պողոսյանի հետ համատեղ ներկայացվել է ծրագիր 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին, ինչը ևս մնացել է անպատասխան։ Ծրագիրն ուղղված էր Կենտրոնի և 

«Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետի տեխնիկական զինմանը։ 
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները` 

1. Իրականացվել է shsu.am կայքի թարմացում, լրացում, նոր նյութերի տեղադրում, բաժինների փոփոխություններ, 

արխիվային փաթեթների ստեղծում և ներբեռնում։ 

2. Արտակարգ իրավիճակի հետ կապված՝ վերազինվել են համալսարանի հեռաուսուցման http://elearning.shsu.am/  

ռեսուրսները։ 

3. Համալսարանի http://elearning.shsu.am/ հեռաուսուցման կայքում պատրաստվել և տեղադրվել է 2 հեռավար ուսուցման 

դասընթաց («ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում», «Ավտոմատ թեստավորման համակարգեր»), ավելացվել են շուրջ 

200 օգտագործողներ (ուսանողներ)։ 

4. COVID-19 համավարակի ընթացքում բուհական կրթության կազմակերպման բարելավման, կրթության 

շարունակականության ապահովման նպատակով 2020թ.–ի օգոստոսի տասից սկսած՝ համալսարանի կուրսերի 

ավագների հետ անցկացվել են բովանդակալից խորհրդատվություն-դասընթացներ՝ «Ինչպե՞ս օգտվել ZOOM 

հավելվածից» թեմայով: Վերջնարդյունքում ՇՊՀ-ի շուրջ հարյուր քսան կուրսերի համար ստեղծվել են ZOOM-ի 

հաշիվներ, որտեղ խմբերի տեսքով ներառված են նաև ուսանողները: Կուրսերի համար ստեղծված հաշիվները 

հնարավորություն են տվել դասախոսին ընդամենը երկու քայլով տեսակապ հաստատել տվյալ կուրսի բոլոր 

ուսանողների հետ: 

5. 2020 թ․-ի հունիս ամսին http://elearning.shsu.am/ հեռաուսուցման կայքի գործիքակազմից օգտվելու մեկամսյա 

տևողությամբ վերապատրաստում է անցկացվել  ՇՊՀ-ի վարչական համակազմի ներկայացուցիչների հետ։ 

http://elearning.shsu.am/
http://elearning.shsu.am/
http://elearning.shsu.am/
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6. 2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների համար պատասխանատու խմբի հետ 

կազմակերպվել և անցկացվել են համապատասխան դասընթացներ, ստեղծվել են ֆակուլտետային էլեկտրոնային 

հասցեներ և ZOOM ծրագրի օգտաէջեր։ 

7. 2019-2020 ուստարվա ամփոփիչ ատեստավորման բոլոր քննությունները կազմակերպվել և անցկացվել են առցանց 

ռեժիմով՝ ապահովելով անխափան համացանց և ձայնագրություն։ 

8.  Մի քանի կարիքավոր ուսանողների և աշխատակցի համալսարանի համակարգչային ֆոնդից վերազինվել և 

տրամադրվել են համակարգիչներ։  

9. Առցանց աշխատանքային ռեժիմի անցնելուն զուգահեռ մի շարք աշխատակիցների տրամադրվել են անհրաժեշտ 

ծրագրային միջոցներով հագեցած դյուրակիր համակարգիչներ։ 

10. Քոլեջի շենքում համացանցով ապահովվել է ևս մեկ աշխատասենյակ։ 

11. Քոլեջի շենքում և ռազմական ամբիոնում փոխարինվել է կայծակի հետևանքով շարքից դուրս եկած մեկական 

միկրոտիկ սարքավորում, տեղափոխվել են WIFI սարքավորումները։ 

12. Համալսարանի 4 աշխատակցի համար ստեղծվել է shsu.am ընդլայնումով էլեկտրոնային հասցե։ 

13. Համալսարանի «Կարմիր Սենյակ»-ից 15 դյուրակիր համակարգիչ տեղափոխվել է Բ2-4 լսարան՝ փոխարինելով մաշված 

համակարգիչներին։ 

14. Կատարվել է համակարգիչների վիճակի ընթացիկ գնահատում, ծրագրային միջոցների թարմացումներ, 

ակտիվացումներ, հովացման համակարգերի յուղման ու մաքրման աշխատանքներ, անսարք մասերի փոխարինում և 

այլն։ 
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15. Կատարվել է վարչական և ֆակուլտետային ենթակառուցվածքների 6 համակարգչի սպասարկում, օպերացիոն 

համակարգերի և կիրառական ծրագրային փաթեթների տեղադրում, թարմացում, փոփոխություններ։ 

16. Բուհի 2 աշխատասենյակում իրականացվել է ցանցային միացում, ցանցային և համացանցային կարգավորում, առկա 

և նոր ցանցային սարքավորումների միացում և կարգավորում։ 

17. Կատարվել է արվեստի ամբիոնի 8 դյուրակիր համակարգիչների սպասարկում` ծրագրային ապահովման 

թարմացումներ, կիրառական ծրագրային փաթեթների տեղադրում, փոփոխում։ 

18. Կատարվել են սերվերի սպասարկման ընթացիկ աշխատանքներ։ 

19.  Ռազմական դրությունից ելնելով՝ կատարվել է համալսարանի սերվերի, կայքերի և ներքին ցանցի անվտանգության 

բարձրացման աշխատանքներ, մշտադիտարկում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

2019-2020 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑՈՒՑԱԿ 

№ Հեղինակ, վերնագիր կամ նյութի անվանումը Գինը Օրինակների 

քանակը 

Գումարը 

դրամ լումա  դրամ լումա 

1.  «Կրթություն» թերթ 200  127 25400  

2.  «Մանկավարժական համալսարան» թերթ 100  12 1200  

3.  «Շիրակ» թերթ 100  84 8400  

4.  «Եղեգան փող» թերթ 100  1 100  

5.  «ԳՊՀ-ի Լրատու» թերթ 100  2 200  

6.  «Հասկ» ամսագիր 1000  5 5000  

7.  «Գործք» ամսագիր 4000  6 24000  

8.  «Մանկավարժության և հոգեբանության 

հիմնախնդիրներ» ամսագիր 

1000  1 1000  

9.  «Էկոնոմիկա և իրավունք»  ամսագիր 4000  1 4000  

10.  «Օրինականություն» ամսագիր 1000  8 8000  

11.  «Հայկական բանակ» ամսագիր 1000  3 3000  

12.  «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»  

ամսագիր 

1500  1 1500  

13.  «Պատմաբանսիրական հանդես»  ամսագիր 1500  1 1500  

14.  «Физическая культура» ամսագիր 5720  3 17160  
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Թերթ`226 

Ամսագիր՝ 36 

Հայերեն`252 

Ռուսերեն՝ 10 

Ընդամենը` 262 միավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  «Burda» ամսագիր 1500  6 9000  

16.  «Psychologies» ամսագիր 1800  1 1800  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

 

Հարցաթերթիկ № __  

__.__._____ թ. 

Հարգելի' ուսանող, 

 «ՇՊՀ»-ի «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» 

կենտրոնի կողմից անցկացվում է հարցում, որն անանուն է, և ստացված արդյունքներն օգտագործվելու են ընդհանրացված ձևով: Ձեր 

անկեղծ կարծիքներն ու գնահատականները կօգնեն բարելավել ուսանողների համար մատուցվող գիտահետազոտական 

գրագիտության խորհրդատվության որակը:  

1. Ֆակուլտետը`______________________________ 

2. Մասնագիտությունը`___________________________ 

3. Կրթական համակարգը` 

1. բակալավրիատ,  

2. մագիստրատուրա:  

4. Սեռը՝ 

 1. իգական,  

 2. արական: 

5. Տարիքը՝ _____: 

 



37 
 

6. Այսօրվա խորհրդատվությունը Ձեզ համար՝ 

1. արդյունավետ էր,  

2. ավելի շուտ արդյունավետ էր, քան արդյունավետ չէր, 

3. ավելի շուտ արդյունավետ չէր, քան արդյունավետ էր, 

4. ընդհանրապես արդյունավետ չէր, 

5. դժվարանում եմ պատասխանել: 

7. Կմասնակցե՞իք մեկ այլ թեմայով խորհրդատվության, որը կանցկացներ այսօրվա խորհրդատուն: 

1. այո,  

2. ոչ: 

8. Խորհուրդ կտայի՞ք Ձեր ուսանող-ընկերներին մասնակցելու գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությանը:  

1. այո ―> Հարց 10-ին,  

2. ոչ ―> Հարց 9-ին:  

9. Եթե խորհուրդ  չէիք տա,  

 խնդրում ենք գրեք, թե ինչո՞ւ:  

 

  

 

10. Ունե՞ք հավելյալ գաղափարներ, թե ինչպես կարող ենք բարելավել գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության 

որակը:  

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 

 

Հարցաթերթիկ № __    

 __.__._____ թ. 

Հարգելի' ուսանող, 

 «ՇՊՀ»-ի «Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի կողմից անցկացվում է հարցում, 

որն անանուն է,  և ստացված արդյունքներն օգտագործվելու են ընդհանրացված ձևով: Ձեր անկեղծ կարծիքներն ու գնահատականները կօգնեն բարելավել ուսանողների համար 

մատուցվող համակարգային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված խորհրդատվության որակը:  

1. Ֆակուլտետը`______________________________ 

2. Մասնագիտությունը`___________________________ 

3. Կրթական համակարգը` 

1. բակալավրիատ,  

2. մագիստրատուրա:  

4. Սեռը՝ 

 1. իգական,  

2. արական: 

5. Տարիքը՝ _____: 

6. Այսօրվա խորհրդատվություն-դասախոսությունը Ձեզ համար՝ 

1. արդյունավետ էր,  

2. ավելի շուտ արդյունավետ էր, քան արդյունավետ չէր, 

3. ավելի շուտ արդյունավետ չէր, քան արդյունավետ էր 

4. ընդհանրապես արդյունավետ չէր: 



39 
 

5. դժվարանում եմ պատասխանել: 
7. Կմասնակցե՞իք մեկ այլ թեմայով խորհրդատվության, որը կանցկացներ այսօրվա խորհրդատուն: 

1. այո,  

2. ոչ: 

8. Խորհուրդ կտայի՞ք Ձեր ուսանող-ընկերներին մասնակցելու համակարգային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված խորհրդատվությանը:  

1. այո ―> Հարց 10-ին,  

2. ոչ ―> Հարց 9-ին:  

 

9. Եթե խորհուրդ  չէիք տա,  

 խնդրում ենք գրեք, թե ինչո՞ւ:  

 

 

10.  Ունե՞ք հավելյալ գաղափարներ, թե ինչպես կարող ենք բարելավել համակարգային կոմպետենցիաների ձևավորմանն ուղղված 

խորհրդատվության որակը:  

 

 

 

 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 


