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«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 

«Գրադարան-ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, նորարարությունների և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոն 
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1. Գրականության ցանկի ձևավորման կանոններ 

 Աշխատանքի  «Օգտագործված գրականության ցանկը» կառուցվում է 

գրականության լեզուների հաջորդականության ապահովմամբ (սկզբում նշվում են 

հայերեն, հետո` ռուսերեն, այնուհետև՝ անգլերեն աղբյուրները և այլն), 

 Յուրաքանչյուր լեզվով աղբյուրները դասավորվում են ըստ այբբենական 

հաջորդականության` առանց տեսակային հատկանիշի տարբերակման (օրինակ՝ 

գրքեր, հոդվածներ): 

 Միևնույն հեղինակի տարբեր աշխատությունները դասավորվում են 

«Օգտագործված գրականության ցանկում»` ըստ այբբենական 

հաջորդականության կամ հրատարակման տարեթվերի:  

 Բոլոր աղբյուրները համարակալվում են:  

 «Օգտագործված գրականության ցանկը» տեղադրվում է աշխատանքի 

եզրակացությունից հետո և նախորդում է հավելվածներին (դրանց առկայության 

դեպքում): 

 

Օրինակ` 

Օգտագործված գրականության ցանկ 

 

1. Նավասարդյան Ա., ՀՀ զբոսաշրջության իրավական կարգավորումը կայուն 

զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից, ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների 

ժողովածու, Եր., 2016, 1.1 (11), էջ 8-12: 

2. Վանցյան Գր., Երկերի ժողովածու, երկու հատորով, հ. 1, Գրական հայրենիք 

ՓԲԸ,  Հայաստան հրատ., Եր., 2015, 728 էջ: 

3. Федотов О. И., Основы русского стихосложения : теория и история русского 

стиха : в 2 кн., М. : Флинта, 2002, 2 кн. Кн. 1 : Метрика и ритмика, 359 с., Кн. 2 : 

Строфика, 484 с. 

4. Чалдаева Л. А., Экономика предприятия : учебник для бакалавров, М.: Юрайт, 

2013, 411 с. 
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1.1. Գրքերի ներկայացում 

1.1.1. Միահատոր հրատարակություն 

1. Մեկ հեղինակ ունեցող գրքերը  նկարագրելիս սկզբում գրվում է հեղինակի 

ազգանունը, անվան (ցանկալի է նաև՝ հայրանվան) սկզբնատառերը: Եվ մնում է 

պարտադիր ավելացնել գրքի հրատարակչությունը, հրատարակման վայրը, 

հրատարկման տարեթիվն ու գրքի ծավալը կամ էջերի ընդհանուր թիվը՝ 

պահպանելով օրինակում բերված միջանկյալ նշանները:  

Ամիրյան Ս., Ֆիզիոլոգիական տերմինների հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան, 

ԵՊՀ հրատ., Եր., 2012, 578 էջ:  

 

Чалдаева Л. А., Экономика предприятия : учебник для бакалавров, М.: Юрайт, 2013, 411 

с. 

 

2. Չորս և ավելի հեղինակների դեպքում  նշվում է գրքի վերնագիրը:  

 

Ջուրը գիտելիքների խաչմերուկում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Արման 

Ասմանգուլյան ԱՁ, Եր., 2018, 468 էջ: 

Информационно-измерительная техника и электроника : учебник, М.: Академия, 2009, 

512 с. 

 

1.1.2. Բազմահատոր հրատարակություն 

Բազմահատոր հրատարակության պարագայում առանձին հատոր(ներ)ը 

ներկայացվում են հետևյալ կերպ՝ 

Վանցյան Գր., Երկերի ժողովածու, երկու հատորով, հ. 1, Գրական հայրենիք ՓԲԸ,  

Հայաստան հրատ., Եր., 2015, 728 էջ: 

Федотов О. И., Основы русского стихосложения : теория и история русского стиха : в 2 

кн., М. : Флинта, 2002, 2 кн. Кн. 1 : Метрика и ритмика, 359 с., Кн. 2 : Строфика, 484 с. 

 

1.2. Հոդվածի ներկայացում 

1.2.1. Հոդված ամսագրից 

1. Մեկ հեղինակ ունեցող հոդվածը նկարագրվում է հետևյալ կերպ՝ 

Примечание [T1]: Սկզբում գրվում է 
գրքի հեղինակի ազգանունը, անվան 
սկզբնատառը (հնարավորության 
դեպքում հայրանվան սկզնատառը ևս): 

Примечание [T2]: Այնուհետև 
գրվում է գրքի անվանումը:  

Примечание [T3]: Պարտադիր է 
նշել հրատարակչությունը (օրինակ՝ 
Զանգակ հրատ., Անտարես հրատ., 
Տիգրան Մեծ հրատ. և այլն) 

Примечание [T4]: Հրատարակման 
տարեթիվը կամ թե ո՞ր թվականին է 
լույս տեսել գիրքը: 

Примечание [T5]: Գրքի ծավալը 
կամ էջերի ընդհանուր թիվը 
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Հայրապետյան Ա. Ս., Ալեքսանդրապոլի գավառի վարչաքաղաքական պատկերը 1918 

թ. մայիս-նոյեմբերի ամիսներին (օսմանյան առաջին ռազմակալման շրջան), ՇՊՀ-ի 

գիտական տեղեկագիր,  2017, N1 (Պրակ Բ), էջ 66-80: 

 

Леденева Г. Л., К вопросу об эволюции в архитектурном творчестве, Промышленное и 

гражданское строительство, 2009, № 3,  С. 31–33. 

2. Չորս և ավելի հեղինակ ունեցող հոդվածը ներկայացվում է  հոդվածի վերնագիրը:  

  

1.2.2. Հոդված գիտական ժողովածուից 

Նավասարդյան Ա., ՀՀ զբոսաշրջության իրավական կարգավորումը կայուն 

զարգացման հայեցակարգի տեսանկյունից, ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների 

ժողովածու, Եր., 2016, 1.1 (11), էջ 8-12: 

 

Данилова Н. Е., Моделирование процессов в следящем приводе с исполнительным 

двигателем постоянного тока при независимом возбуждении, Инновации в 

образовательном процессе: сб. тр. науч.-практич. конф., Чебоксары: ЧПИ (ф) МГОУ, 

2013, Вып. 11, С. 158–160.                

 

1.2.3. Հոդված թերթից 

Հովհաննիսյան Հ., Նախագծելով էվոլյուցիան. գլոբալ ինովացիոն ֆորում 

Հայաստանում, Կրթություն շաբաթաթերթ, 2018 թ., նոյեմբերի 7, № 46-47, էջ 4: 

Силуанов А., Деньги в одни руки: Глава минфина объяснил, зачем в России создается 

единая система сбора платежей, Российская газета, 2016, 21 января, № 10, С. 1, 2. 

 

1.3. Պաշտոնական հրատարակությունների ներկայացում 

Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրք (ընդունված` 2014 

թվականի նոյեմբերի 9-ին), Տիգրան Մեծ հրատ, Եր., 2016, 124 էջ: 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года, М.: Эксмо, 2013, 63 с. 

  

 

 

Примечание [T6]: Հոդվածի 
վերնագիրը 

Примечание [T7]: Ամսագրի 
վերնագիրը 
 

Примечание [T8]: Հրատարակման 
տարեթիվը 
 

Примечание [T9]: Հոդվածի 
առաջին ու վերջին էջերը 

Примечание [T10]: Էջը, որի վրա 
տեղաբաշխված է հոդվածը:  
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1.4. Ատենախոսության և ատենախոսության սեղմագրի ներկայացում 

Սարգսյան Ռ. Ս., ՀՀ տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի և երկրակեղևի խորքային 

կառուցվածքի կապերի բացահայտումը նորագույն տեկտոնիկայի ուսումնասիրման 

նպատակով: ԻԴ. 01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման 

երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության (պաշտպանված` 

14.06.2016թ., հաստ.՝ 05.08.2016թ.), Գեոֆիզիկայի ինստիտուտի հրատ, Եր., 2017, 110 

էջ: 

Еременко В. И., Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000, Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000, 

20 с. 

Սարգսյան Ռ. Ս., ՀՀ տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի և երկրակեղևի խորքային 

կառուցվածքի կապերի բացահայտումը նորագույն տեկտոնիկայի ուսումնասիրման 

նպատակով: ԻԴ. 01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման 

երկրաֆիզիկական մեթոդներ մասնագիտությամբ երկրաբանական գիտությունների 

թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն (պաշտպանված`  

14.06.2016թ., հաստ.՝  05.08.2016թ.), Եր., 2017,  23 էջ: 

Вишняков И. В., Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях 

неопределенности [Текст] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 : - защищена 12.02.02 : утв. 

24.06.02, М., 2002, 234 с.  

 

1.5. Էլեկտրոնային ռեսուրսների ներկայացում 

1. Լոկալ հասանելիության էլեկտրոնային ռեսուրս (CD) 

 Սկավառակ 

Շիրակի մեղեդիներ [Էլեկտրոնային ռեսուրս], Հայաստանի Հանրային 

հեռուստաընկերություն, Եր., 2012, 1 էլեկտրոն. օպտ. խտասկավառակ (CD-ROM): 

 

Даль В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля [Электронный 

ресурс], подгот. по 2-му  печ. изд. 1880–1882 гг., Электрон. дан., М.: АСТ, 1998., 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

Примечание [T11]: Ռեսուրսի 
տեսակի մատնանշում 
 

Примечание [T12]: Նյութի 
մատնանշում և ֆիզիկական 
միավորների քանակ 
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2. Հեռադիր հասանելիության էլեկտրոնային ռեսուրս (համացանց) 

 էլեկտրոնային ամսագիր 

Մովսիսյան Ա., Կարևոր դիտարկում «Դանիելյան» նշագրերի մասին [Էլեկտրոնային 

ռեսուրս], Պատմություն և մշակույթ հանդես, 2017, հասանելիության 

ռեժիմ`http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2017/09/A.-Movsisyan.pdf, 

(հասանելի է՝ 06.12.2018թ.) 

Краснов И. С., Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс], Физическая культура: науч.-метод. журн., 2013, № 2, Режим 

доступа: http://sportedu.ru,  (Дата обращения: 05.02.2014). 

 կայք 

Ներսիսյան Ա., Նորայր Սարգսյանի «Չինական պատ»-ը [Էլեկտրոնային ռեսուրս], 

հասանելի է՝ https://granish.org/norayr-sargsyani-chinakan-paty/, (հասանելի է` 

06.12.2018 թ.): 

Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки [Электронный 

ресурс], Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru, Заглавие с экрана, (Дата обращения: 

14.04.2014). 

2. Աշխատանքի տեքստում հղումների կատարման կանոններ 

 Մատենագիտական հղումները կիրառում են` 

 Մեջբերում կատարելիս,  

 Դրույթների, բանաձևերի, աղյուսակների, գծապատկերների փոխառնման դեպքում,  

 Մեկ այլ հրատարակությանն անցում կատարելու անհրաժեշտության դեպքում, որտեղ 

ավելի ամբողջական կերպով է ներկայացված հարցը և այլն: 

 Մատենագիտական հղումների տեսակ է ներտեքստայինը: Մեջբերում 

կատարելիս կամ էլ այն դեպքերում, երբ պահանջվում է աղբյուրի կոնկրետ էջի 

մատնանշում, քառակուսի վանդակներում հավելյալ նշվում է էջը կամ էջերը:  

Օրինակ` 

 [5,  էջ 2-4]  

 Մատենագիտական հղումների երկրորդ տեսակը տողատակայինն է:  Վերջինս 

տեղադրվում է էջի ներքևի մասում՝ հիմնական տեքստի տողերի ներքևում, ունի 

անցումային բնույթ:  

Литературовед  Левидов А.М. писал о том, что «не количество прочитанных книг 

служат показателем культуры чтения, а качество их потребления»*. 

* Левидов, А.М. Литература и действительность, Ленинград, 1987, С. 409. 
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