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Գրագողությունն ուրիշի 

ստեղծագործությունը որպես սեփական 

ներկայացնելն է կամ ուրիշի 

ստեղծագործության անօրինական 

հրապարակումը քո անվամբ, այլ կերպ՝ 

հեղինակության յուրացումը: 

Գրագողությունը կամ հեղինակային 

իրավունքի խախտումը համարվում է քրեորեն պատժելի արարք և 

կարգավորվում է ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 158-րդ հոդվածով:  

Գիտական էթիկայի բոլոր կանոններով աշխատանք շարադրելու 

գործընթացն ուսանողի մեջ դաստիարակում է մի շարք կարևոր որակներ՝ 

ազնվություն, հետևողականություն, ժամանակի պլանավորում, 

բծախնդրություն, վերլուծելու և տեղեկատվությունը սինթեզելու 

կարողություն և այլն: 

 Ռեֆերատներում, կուրսային և ավարտական աշխատանքերում, 

մագիստրոսական թեզերում, հոդվածներում, մենագրություններում 

անհրաժեշտ է հստակ հղումներ կատարել (օրինակ՝ [1], [2-3]), եթե տվյալ 

միտքը վերցված է այլ աղբյուրից, իսկ օգտագործված գրականության ցանկն 

աշխատանքի վերջում նպատակահարմար է ներկայացնել հետևյալ 

ձևաչափերին համապատասխան. 
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Գրագողության դեմ պայքարի համար Համալսարանում 

իրականացվում են հետևյալ քայլերը. 

 Ռեֆերատների, կուրսային և ավարտական աշխատանքների, 

մագիստրոսական թեզերի, ՇՊՀ Գիտական տեղեկագրում 

տպագրության ներկայացված գիտական հոդվածների, տպագրության 

համար Գիտական խորհրդի երաշխավորությանը ներկայացված 

մենագրությունների, մեթոդական աշխատանքների համար 

սահմանել օրիգինալության մակարդակ հետևյալ բանաձևի միջոցով.  

Օրիգինալության մակարդակ %= 100%-գրագողություն%. 

Աշխատանքի տեսակ 
Օրիգինալության 

մակարդակ 

Ռեֆերատ, կուրսային աշխատանք 50% և բարձր 

Ավարտական աշխատանք 60% և բարձր 

Մագիստրոսական թեզ 70% և բարձր 

ՇՊՀ-ի Գիտական տեղեկագրում 

տպագրության ներկայացված գիտական 

հոդված, Համալսարանի Գիտական 

խորհրդի երաշխավորությանը 

ներկայացված մենագրություն, 

մեթոդական աշխատանք 

80% և բարձր 

 Նշված շեմերի խախտման դեպքում ուսանողին/դասախոսին տալ 

նկատողություն և 10-օրյա ժամկետ՝ աշխատանքը վերանայելու 

համար: 

 Երկրորդ անգամ նշված շեմերը խախտելու դեպքում 

ուսանողին/դասախոսին տալ խիստ նկատողություն և 10-օրյա 

ժամկետ՝ աշխատանքը կրկին վերանայելու համար: 

 Երրորդ անգամ նշված շեմերը խախտելու դեպքում, ամբիոնի նիստի 

որոշմամբ իջեցնել ուսանողի գնահատականը կամ կրկնակի 

վերահանձնում նշանակել տվյալ աշխատանքի համար, իսկ 

դասախոսի դեպքում՝ վերադարձնել աշխատանքը, ստեղծել էթիկայի 

հանձնաժողով և քննարկել հարցը, նաև գիտական խորհրդում: 

  


