
Շիրակի պետական համալսարան 
Գրադարան-ուսումնագիտական  

խորհրդատվությունների,  
նորարարությունների  

և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն 
 

«ՇՊՀ» հիմնադրամում ակադեմիական 
խորհրդատվությունների կառավարման գործընթացի 
հիմնարար գաղափարները  

 



«Ակադեմիական խորհրդատվություն» 
հասկացության սահմանումը 

 Համալսարանի սովորող(ներ)ի և ակադեմիական խորհրդատու(ներ)ի 

պլանավորված հաղորդակցման, սովորող(ներ)ի ուսումնական 

ինքնուրույն աշխատանքի ուղղորդման ձևերից է՝ միտված 

սովորող(ներ)ի ուսումնառության արդյունավետության և 

աշխատաշուկայում մրցունակության բարձրացման աջակցմանը` 

համապատասխան մասնագիտական ու ընդհանրական գիտելիքների 

փոխանցման, կարողությունների ու հմտությունների ձևավորման 

միջոցով: 

 

 



Ո՞վ կարող է լինել ակադեմիական 
խորհրդատու 

 

 

 

 

 

 

 

 

Համալսարանի թողարկող ամբիոնի պրոֆեսորն է, դոցենտը, ասիստենտը, 

դասախոսը 

Առանձնակի դեպքերում` հրավիրյալ մասնագետը  

 

Բակալավրի, մագիստրոսի և/կամ հետազոտողի կրթական ծրագրերի 

ավարտական կուրսերի գերազանց առաջադիմությամբ սովորող-կամավորները: 

 



Ո՞վ կարող է օգտվել ակադեմիական 
խորհրդատվությունից 

Բակալավրի, մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով 

ուսումնառողը: 



Նպատակը՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով նախատեսված ուսումնագիտական 

աշխատանքների (ավարտական աշխատանք, 

կուրսային աշխատանք և այլն) պատրաստման 

գործընթացում համապատասխան 

աշխատանքների կառուցվածքի ընդհանրական 

բաժինների մեթոդաբանական հարցերի և դրանց 

ներկայացման կանոնների պարզաբանումն է: 

Գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվություններ 



Ակադեմիական խորհրդատվության 
բովանդակային հարցերը 

I հանդիպման բովանդակությունը 

● Ժամանակի կառավարումը 

● Կազմակերպական փաստաթղթերի 

տեղաբաշխվածությունը 

● Աշխատանքի թեման և գիտական 

ուսումնասիրության, հետազոտության 

նշանակությունը, էությունն ու փուլերը 

● Աշխատանքի բովանդակությունը և հիմնական մասի 

գլուխների կառուցման տրամաբանությունը 

● Գրականության ընտրությունը, ցանկի կազմումն ու 

հղումների կատարումը 

 

  

 



Ակադեմիական խորհրդատվության 
բովանդակային հարցերը 

II հանդիպման բովանդակությունը 

● Աշխատանքի ներածությունը (թեմայի արդիականությունը, 

աշխատանքի նպատակն ու խնդիրները, տեսական և/կամ կիրառական 

նշանակությունը, աշխատանքում օգտագործվող հիմնական գիտական, 

հետազոտական մեթոդները) 

● Աշխատանքի հիմնական հասկացությունների ճշգրտումն ու 

մեկնաբանումը   

● Աշխատանքի հիպոթեզ(ներ)ի նկարագրումը 

● Աշխատանքի եզրակացությունը 

● Աշխատանքի բանավոր ներկայացման կանոնները 

  

 



Ակադեմիական խորհրդատուների 
ընտրություն 

Ակադեմիական խորհրդատուների ընտրության 

(գնահատման) նպատակով ընթացիկ ուսումնական 

տարվա հոկտեմբեր ամսին Կենտրոնը կազմակերպում է 

բաց մրցույթ: 

 Մրցույթի անցկացման օրը գիտահետազոտական 

գրագիտության խորհրդատվությունների ակադեմիական 

խորհրդատուները հակիրճ ներկայացնում են իրենց 

հնարավոր գործունեության մեթոդները և պատասխանում 

հանձնաժողովի անդամների հարցերին: 

 



Յուրաքանչյուր ֆակուլտետի և առանձին 

ռազմական ամբիոնի համար 

Ընտրվում է(են) մեկ կամ երկու 

գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվությունների ակադեմիական 

խորհրդատու(ներ):  



Համակարգային (ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների վրա հիմնված 

խորհրդատվություններ 

 

 
Նպատակը` աշխատաշուկայում 

Համալսարանի շրջանավարտների 

մրցակցային առավելությունը որոշող 

համակարգային (ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների` առանձնացված 

Կենտրոնի հետազոտական գործունեության 

արդյունքում,  զարգացման աջակցումն է: 



Ակադեմիական խորհրդատուներն աշխատում են` 

Համալսարանի բակալավրի 

կրթական ծրագրերի 

սովորողներից կազմված 

բազմամասնագիտական թիմերի 

/թվով 4/ հետ: 
 



3 կոմպետենցիայի ձևավորմանն ուղղված թեմաներ 

Համակարգային մոտեցման առանձնահատկությունները: Համակարգային 

մտածողությունը, վերլուծությունն ու սինթեզը /Համակարգային մտածողություն/ 

Ինչպե՞ս խթանել, զարգացնել ստեղծագործ մտածողությունը /Ստեղծագործ 

մտածողության կոմպետենցիա/ 

Միջոլորտային հաղորդակցությունը որպես աշխատաշուկայի պահանջ 

/Միջոլորտային փոխկապակցվածություն, միջոլորտային հաղորդակցություններ/ 

Միջոլորտային փոխազդեցությունների խթանման գործուն մեթոդներն ու 

տեխնոլոգիաները  /Միջոլորտային փոխկապակցվածություն, միջոլորտային 

հաղորդակցություններ/ 

 

  

 



Գաղափար-առաջարկներ 

Թիմերը ընթացիկ ուսումնական 

տարվա փետրվար ամսին կենտրոն 

են ներկայացնում  հիմնավոր 

գաղափար-առաջարկների 

նախնական տարբերակները: 



Արդյունքների ներկայացման 
ժամանակահատված 

 Թիմերի աշխատանքային գործունեության 

արդյունքները՝ հաշվետվության ձևով, 

հանրայնացվում են Համալսարանի 

շահակիցների շրջանում` ընթացիկ 

ուսումնական տարվա հունիս-հուլիս 

ամիսներին: 

 



Կրթական ծրագրերի մասնագիտական առարկաների 

առանձին թեմաների արտածրագրային 

խորհրդատվություններ 

   Նպատակ` առանձին մասնագիտական առարկաների 

առանձին թեմաների արտածրագրային պահանջների 

բավարարումն է և սովորող(ներ)ին հետաքրքրող 

հարցերին համապարփակ, ամբողջական 

պատասխանների տրամադրումը: 

 



Հետազոտական խորհրդատվություններ 

  Նպատակը՝ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով սովորողների մասնագիտական հարցերի, 

խնդիրների կարգավորումն է, լուծումը:  

      

    Որպես ակադեմիական խորհրդատուներ բակալավրի, 

մագիստրոսի և/կամ հետազոտողի կրթական ծրագրերի 

ավարտական կուրսերի գերազանց առաջադիմությամբ 

սովորող-կամավորներն են: 
 



Հետազոտական խորհրդատվությունների 

ակադեմիական խորհրդատուն 
● ակադեմիական խորհրդատվության 

գործընթացում փոխազդում է իրենից ցածր կուրսի 

սովորողների հետ, 

● գտնվում է Կենտրոնում շաբաթական առնվազն 

երկու ժամ,  

● առնվազն վեց ամիս Կենտրոնում պատշաճ 

կամավորական գործունեություն իրականացնելու 

դեպքում ստանում է իր գործունեությունը 

հավաստող նամակ-երաշխավորագիր: 

 



Խորհրդատվություններին մասնակցելու 
համար 



Վերահսկողություն 

 Ակադեմիական խորհրդատվության ձևերի,    խորհրդատուների 

որակը հետազոտում է համալսարանի Գիտական 

քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման 

կենտրոնը: 

     Կատարված հետազոտության արդյունքները ներկայացվում են 

ակադեմիական խորհրդատվությունների համապատասխան 

շահակիցներին` հետագա քննարկումների ու ակադեմիական 

խորհրդատվությունների որակի բարելավման 

առաջարկությունների մշակման նպատակով: 

 

 

 



 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 


