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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:  

2020-2021 ուստարում Կենտրոնի գործունեությունը ծավալվել է՝ շրջանցելով COVID-19 համավարակի տարաբնույթ 

մարտահրավերները, փոփոխվող վարքագծային չափորոշիչներն ու պահանջները:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրադարանը համալրվել է 377 միավոր (այդ թվում՝ 340 միավոր 

նվիրատվություն) նոր գրքով, 587 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 

ընդամենը 2 ստեղծագործության քննարկում՝ պայմանավորված համավարակային իրավիճակով:    

2020-2021 ուստարում Կենտրոնը շարունակել է գիտահետազոտական գրագիտության, հետազոտական ու համակարգային 

(ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների կազմակերպման ու վերահսկման աշխատանքների 

իրականացումը:  

Համալսարանի գործունեությանն աջակցող համակարգչային ու ցանցային սարքավորումների տեխնիկական սպասարկումը, 

նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրումն ու աջակցումն իրականացվել և իրականացվում է Կենտրոնի տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների մասնագետների օպերատիվ 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 (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: Ընդ որում՝ Կենտրոնի կանոնադրությունը յուրահատուկ է նրանով, որ գործառույթները 

տարբերակված են՝ ըստ սուբյեկտ-պատասխանատուներիֈ Նման մոտեցում հայաստանյան որևէ այլ բուհի համանման 

կառուցվածքային ստորաբաժանման պարագայում կիրարկված չէֈ  

2020-2021 ուստարվա ավարտին Կենտրոնի աշխատողների թիվը եղել է տասն (այդ թվում՝ Կենտրոնի տնօրենը)ֈ  

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, համապատախան կազմակերպություններ ճանաչողական այցերի պարբերաբար անցկացման 

անհրաժեշտություն, ինչը կխթանի նոր մասնագիտական գիտելիքների կուտակմանն ու առաջադեմ աշխատանքային փորձի 

տիրապետմանըֈ  

Համալսարանում ՏՏ ոլորտին վերաբերող ցանկացած հարց կարգավորվում է Կենտրոնի երկու աշխատակցի (2 դրույք)   

կողմից: Եվ մեկ աշխատողի (1 դրույք) գործունեությունը վերաբերում է ակադեմիական խորհդրատվությունների համակարգմանը:   
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՏԱՐԱԾՔԸ  

 

Կենտրոնը տեղակայված է համալսարանի I հարկի կենտրոնական տարածքում: Համալսարանի  գրքաֆոնդը  տեղակայված  

է  գրադարանի  փաստացի  գործող  3 գրապահոցում   (ընդհանուր  160.68  մ2),  ընթերցարանում  (201.14մ2)  և  ամբիոններում 

(առավելապես  մասնագիտական  գրականություն):   

Մասնավորապես պետք է նշել, որ ընթացիկ տարվա հուլիս-օգոստոս ամիսներին, Կենտրոնի աշխատողների կողմից 

կատարվել է գրքերի տեղափոխման ծանր աշխատանքը: Կենտրոնին հատկացված հեռակա գրապահոցից գրքերը ետ են 

վերադարձվել Կենտրոնի տարածք՝ տեղադրվելով սպասարկման բաժնին հարակից տարածքում: Գրքերի տեղափոխության 

պատճառը համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքում «Արվեստի» ամբիոնի գործունեության ծավալման համար հավելյալ 1 

լսարանի ապահովումն էր: Տեղափոխության արդյունքում Կենտրոնի տարածքում կատարվել են հավելյալ աննշան վերանորոգման 

աշխատանքներ, նախկինում կտրված պահարանների միացման ու ներկման աշխատանքները: Դեռևս կարգավորված չէ նշված 

տարածքում անվտանգ լուսավորության ապահովման հարցը: 

Կենտրոնի բաղակացուցիչ  մասերից  ընթերցարանում  ստեղծված  են նպաստավոր  պայմաններ՝  էլեկտրոնային  

տեղեկատվության  որոնման,  էլեկտրոնային  ու տպագիր  նյութերից  օգտվելու  և  նոր  ուսումնական  նյութեր  պատրաստելու  

համար: Ընթերցարանում  կա  միաժամանակ  35  համակարգչից ու 5 նոութբուքից  օգտվելու  հնարավորություն: Տեղին է նշել, որ 

համակարգիչների աշխատանքում հաճախակի առաջ են գալիս խնդիրներ:  Հետևաբար, ընթերցարանի համակարգիչներն 

անհրաժեշտ է աստիճանաբար փոխարինել նորերով: Ընթերցարանի առանձին հատվածներում ներկայացված են տարբեր 

մասնագիտությունների գծով  թարմ  պարբերական  հրատարակություններ  (ամսագրեր  ու  թերթեր),  ինչպես  նաև ցուցադրված են 

նոր ձեռքբերված գրքեր:  
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Ընթերցարանի տարածքի վերջնամասում ստեղծվել է  անհատական  ու  խմբային  ձևաչափով  երես  առ  երես  

աշխատանքներ  իրականացնելու հնարավորություն: Կենտրոնի տարածքում է տեղակայված նաև ակադեմիական 

խորհրդատվությունների կազմակերպման համար նախատեսված աշխատասենյակը (39մ2), որի առաջնային խնդիրներից է նոր 

կահույքով և տեխնիկայով համալրումը:  

Ընդգծենք, որ Կենտրոնի տարածքում հաճախակի լուծվում են կամ գոնե կարգավորվում են ընթացիկ տնտեսական 

խնդիրները:  
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ 

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին Կենտրոնի գրքաֆոնդը  կազմված է եղել 64.785 միավոր գրականությունից, որից՝ 

61.019 միավոր գիրք, 2753 միավոր պարբերական հրատարակություն  ու 1013 միավոր ատենախոսության սեղմագիր:  

Հաշվետու ժամանակահատվածում համալսարանի գրադարանային պաշարներում համալարված գրքերի պատկերն 

այսպիսին է` 

Անուն`176 

Միավոր`377 

 

Նվիրատվության կարգով ստացվել է՝  

Անուն`172 

Միավոր`340 
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Աղյուսակ 5.1 2020-2021 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը նոր գրքերով 

 

Հ.հ. Համալսարանի կառուցվածքային 

ստորաբաժանում 

Համալսարանի գրադարանային 

պաշարները համալրած գրքերի 

քանակական բաշխվածությունը 

Նվիրատվության կարգով ստացված 

գրքերի քանակական բաշխվածությունը 

Անուն Միավոր Անուն Միավոր 

1.  Կենտրոն 175 347 172 340 

2.  «Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և 

տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների» ամբիոն 

2 2   

3.  «Գործարարության և 

վարչարարության» ամբիոն 

3 4   

4.  «Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի» 

ամբիոն 

 

2 2   

5.  «Հայոց լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

3 2   
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6.  «Ռուսաց լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

 

2 2   

7.  «Անգլերեն լեզվի և գրականության» 

ամբիոն 

2 2   

8.  «Միջմշակութային 

հաղորդակցության և 

զբոսաշրջության» ամբիոն 

2 2   

9.  «Արվեստի» ամբիոն 2 2   

10.  «Իրավագիտության և 

քաղաքագիտության» ամբիոն 

2 2   

11.  «Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոն 

2 2   

12.  «Պատմության և 

փիլիսոփայության» ամբիոն 

3 2   

13.  «Մանկավարժության» ամբիոն 2 2   

14.  «Ֆիզիկական դաստիարակության 

տեսության և մեթոդիկայի» ամբիոն 

 

2 2   
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15.  «Ռազմական» ամբիոն 

 

2 2   

 Ընդամենը՝ 176 377   

 

Հարկ է շեշտադրել, որ հաշվետու ժամանակահատվածում, ինչպես և նախորդ ուստարում, գրադարանային ֆոնդի 

համալրումը մեծապես կատարվել է նվիրատվությունների և ոչ թե գնման գործընթացի շնորհիվ: Մինչդեռ Կենտրոնը կարիք ունի 

հատկապես նոր մասնագիտությունների (սոցիոլոգիա, իրավունք, ներառական կրթություն, կենսատեխնոլոգիա, զբոսաշրջություն և 

այլն) գծով տպագիր գրականության ձեռքբերման: Եվ, իհարկե, կան մասնագիտություններ (հոգեբանություն, հայոց լեզու և 

գրականություն,  և այլն), որոնց շրջանակներում ևս անհրաժեշտ է կատարել նոր համալրում:  

Ինչ վերաբերում է պարբերական հրատարակություններին, hաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնի գրքաֆոնդը 

համալրվել է 587 միավորով, որից 543 միավոր հայալեզու, 39 միավոր ռուսալեզու և 5 միավոր անգլալեզու պարբերական 

հրատարակություն: Հավելենք, որ 587 միավոր պարբերական հրատարակությունից 168 միավորը թերթ է, իսկ 419-ը՝ ամսագիր:  
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Գծապատկեր 5․1 2020-2021 ուստարում համալսարանի գրադարանային ֆոնդի համալրումը պարբերական 

հրատարակություններով՝ ըստ լեզուների (ըստ թվաքանակի) 

 

 

Ստացված պարբերական հրատարակությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ամրագրված է գրադարանային 

փաստաթղթերի գրանցման քարտերի վրա: Սկսած 2017-2018 ուստարվանից՝ պարբերական հրատարակություններն այլևս չեն 

գրանցվում գրադարանային գլխավոր մատյանում:  

 Պարբերական հրատարակությունների կորստի երևույթները կարգավորելու համար՝ 2017-2018 ուստարվանից սկսած՝ 

«Պարբերական հրատարակությունների ընդունման-հանձնման գործընթացի իրականացման» մատյանում ամրագրվում է 

պարբերական հրատարակությունը կառուցվածքային ստորաբաժանմանը հանձնելու, Կենտրոնին ետ վերադարձնելու վերաբերյալ 

543 

39 5 

հայալեզու ռուսալեզու 
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տեղեկատվությունը: Ամբիոնների և համալսարանի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից Կենտրոնին ետ 

վերադարձված պարբերական հրատարակությունները տեղադրված են ընթերցարանում:    

Չմոռանանք նշել, որ Կենտրոնը հաշվետու ժամանակահատվածում ստացել է ատենախոսության 28 սեղմագիր, որից 26-ը 

հայերենով են, իսկ 2-ը՝ ռուսերեն:  

 Տեղին է հիշատակել «#Ճանապարհորդող գրքեր» ստեղծարար նախաձեռնության  

մասին: Վերջինիս թիրախում առաջնահերթ համալսարանի աշխատողներն ու սովորողներն 

էին: Նախաձեռնության նպատակը Կենտրոնի գրքաֆոնդը վերջին 10 տարում հրատարակված 

գեղարվեստական կամ գիտական գրքերով համալրելը և համալսարանի ներքին 

շահակիցներին հետաքրքիր միջոցառումների շուրջ միավորելն էր: Նախաձեռնությունը 5 

քայլերի ամբողջությունն էր: Նոր գիրքը 7 ընթերցողների ձեռքերով անցնելուց հետո նվիրվելու 

էր Կենտրոնին: Եվ, իհարկե, նախաձեռնության մասնակիցները կարող էին սոցիալական 

ցանցերում կիսվել իրենց տեսանյութով կամ փոքրիկ հոդված-նյութերով: Նախաձեռնության 

իրագործման համար Կենտրոնի տնօրենի կողմից պատրաստվել է առանձին տեսանյութ 

(տեսանյութը տե՛ս՝ https://www.youtube.com/watch?v=CxOtygu3md0) և պաստառ, որը այժմ էլ 

փակված է Կենտրոնի գլխավոր հայտարարությունների տախտակին:  

Կենտրոնում կատարվել են ծավալուն պատճենահանման աշխատանքներ, որոնց 

արդյունքները տրամադրվել են «Իրավագիտության և քաղաքագիտության» ամբիոնի աշխատողներին՝ ուղղված մասնագիտական 

դասընթացների աջակցմանը:  
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Տպագիր մասնագիտական նոր գրականության պակասը մասամբ կարգավորվում է Կենտրոնի՝ «library.shsu.am» կայքի 

հավելվածում տեղադրված էլեկտրոնային գրքերի շնորհիվֈ Հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտին էլեկտրոնային գրքերի 

ընդհանուր թիվը կազմել է 621ֈ Այստեղ համեմատաբար նոր գրականության տեղադրման հարցում սահմանափակող գործոն է 

հեղինակային իրավունքների պահպանման հարցը: Նշենք, որ նոր ուսումնական տարում համապատասխան մասնագիտական 

ամբիոնների աշխատակազմերի և սովորողների էլեկտրոնային փոստերի հասցեներին որոշվել է ուղարկել նոր հրատարակված, 

հնարավոր է համացանցում ոչ այնքան բաց հասանելիություն ունեցող գրքերը:  

 Կարևոր է ընդգծել, որ ուսանողների մասնագիտական գրականության պահանաջները բավարարելու հարցը հնարավոր է նաև 

ինչ-որ չափով կարգավորել թվայնացման սարքի ձեռքբերման շնորհիվ:  
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ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

  

 Համալսարանի  գիտական խորհրդի  2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի նիստի № 8/5 որոշման համաձայն՝ հաստատվել է ««Շիրակի                                 

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

նորարարությունների եվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների» կենտրոնի գրադարանից օգտվելու» կանոններըֈ  Կենտրոնի համար 

շարունակում է խնդրահարույց մնալ այն հարցը, որ բուհի աշխատողները դժվարությամբ կամ ընդհանրապես ետ չեն 

վերադարձնում գրադարանից վերցված գրքերըֈ Սպասակման պատասխանատուները նման խնդրի չեն բախվում ուսանողների հետ 

աշխատելիս, քանի որ գրքի պարտքի առկայության դեպքում նրանք չեն ստանում իրենց ավարտական փաստաթուղթը:  

 Այժմ ներկայացնենք Կենտրոնի գրադարանային ծառայություններից համալսարանի ներքին շահակիցների՝ աշխատողների և 

ուսանողների օգտվելու քանակական ցուցանիշներըֈ  

Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակը կազմում է 2919 (այդ թվում՝ ընթերցարանից օգտվողների 

փաստացի հաճախումների թիվը՝ 901):  

Սովորողների հաճախումների քանակը կազմում է 2365 (այդ թվում՝ ընթերցարանում ուսանողների հաճախումների քանակը՝ 

840): Ավելի կոնկրետ, բակալավրիատի առկա ուսուցման համակարգի ուսանողների հաճախումների քանակը կազմում է 1917, 

բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի ուսանողների հաճախումների քանակը՝ 167, մագիստրատուրայի ուսանողների 

հաճախումների քանակը՝ 280 ու ասպիրանտուրայում և հայցորդության համակարգում սովորող ուսանողների հաճախումների 

քանակը՝ 1:  

Համալսարանի աշխատողների հաճախումների քանակը 554 էֈ 



16 
 

Դիտարժան է Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակի պատկերը վերջին չորս ուստարիներինֈ  

Աղյուսակ 6.1 Կենտրոնից օգտվողների փաստացի հաճախումների քանակը 2017-2018-ից մինչև 2020-2021 ուստարիներին՝ ըստ 

օգտվողների վիճակագրական կատեգորիաների 

Հ.հ. 2017-2018 ուստարի 2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի 2020-2021 ուստարի 

Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների 

1.  10242 824 10466 1062 7634 1004 2365 554 

 Ընդամենը՝ 11066 Ընդամենը՝ 11528 Ընդամենը՝  8638  

 

Վերոնշյալ աղյուսակից երևում է, որ 2020-2021 ուստարում հաճախումների ընդհանրական պատկերը նվազել է՝ համեմատած 

նախորդ ուստարիների: Հաճախումների պատկերի կտրուկ նվազումը պայմանավորված էր COVID-19 համավարակի 

պայմաններում փոփոխական պայմաններով: Անընդհատ իրավական տիրույթում ներմուծվում էին ձևայնացված 

սահմանափակումներ, որոնք խոչընդոտում էին Կենտրոնի բնականոն աշխատանքին: Յուրաքանչյուր սահմանափակմանը 

հաջորդում էր համալսարանի ներքին շահակիցների համար նոր փոփոխություններին հարմարվելու շրջանը:  

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

համար ZOOM հավելվածով տեսակապի ապահովումը՝ պայմանավորված համապատասխան տեխնիկական միջոցների 

բացակայությամբֈ Սակայն հաշվետու ժամանակահատվածում ընթերցարանին  տրամադրված 5 նոութբուքը կարգավորեց 

առաջացած խնդիրները:  

Անցնենք Կենտրոնի համար ոչ պակաս կարևոր գրադարանային ցուցանիշի, որն է՝ գրքատացքըֈ Այն կազմում է 1185 (այդ 

թվում՝ Կենտրոնի ընթերցարանի գրքատացքը`111): 
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 Մասնավորապես ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը կազմում է 903ֈ Ընդ որում, բակալավրիատի առկա 

ուսուցման համակարգի ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը 750 է, բակալավրիատի հեռակա ուսուցման համակարգի 

ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 77, մագիստրատուրայի ուսանողների կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 75 և 

ասպիրանտուրայում և հայցորդության համակարգում սովորողների կողմից ձևավորված գրքատացքը՝ 1ֈ  

Համալսարանի աշխատողների գրքատացքը կազմում է 282: 

Դիտարժան է Կենտրոնի գրքատացքի պատկերը վերջին չորս ուստարիներինֈ  

Աղյուսակ 6.2 Կենտրոնի գրքատացքը 2017-2018-ից մինչև 2020-2021 ուստարիներին՝ ըստ օգտվողների վիճակագրական 

կատեգորիաների 

Հ.հ. 2017-2018 ուստարի 2018-2019 ուստարի 2019-2020 ուստարի 2020-2021 ուստարի 

Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների Ուսանողների Աշխատողների 

1.  2828 226 2455 383 2175 346 903 282 

 Ընդամենը՝ 3054 Ընդամենը՝ 2838 Ընդամենը՝ 2521 Ընդամենը՝ 1185 

 

Հասկանալի է, որ գրքատացքի քանակական պատկերը կարող էր լինել ավելի բարձր, եթե չլինեին համավարակի հետ 

կապված փոփոխվող աշխատանքային պայմանները:  

Մասնավորապես, համալսարանի ֆակուլտետների և առանձին «Ռազմական» ամբիոնի ընթերցողների (ուսանողների և 

աշխատողների)՝ Կենտրոնից օգտվելու ելակետային ցուցանիշները երևում են ստորև բերված աղյուսակում:  
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Աղյուսակ 6.3 2020-2021 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 
362 40 132 29 

2.  Մանկավարժության ֆակուլտետ  

 
317 30 114 13 

3.  Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի 

ֆակուլտետ 

383 39 156 23 

4.  Հումանիտար գիտությունների և արվեստի 

ֆակուլտետ 
1299 93 500 36 

5.  Ռազմական ամբիոն 4 0 1 0 

  Ընդամենը՝ 2365 202 903 101 

  

  2020-2021 ուստարում ևս իրականացվել է օգտվողների քարտերի դասավորության պարբերական ստուգում: Բացի դրանից՝  

ընթերցարանից օգտվողների սպասարկման վերաբերյալ ելակետային տեղեկատվությունն ամրագրվել է ձեռագիր 

գրանցամատյանում և  տվյալների էլեկտրոնային բազայում: 
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 Նշենք, որ գրադարանային սպասարկման ձևը կարիք ունի արդիականացման, ինչը ենթադրում է համապատասխան 

գրադարանային ծրագրի ներդրում, նոր գրապահարանների գնում և այլնֈ Հասկանալի է, որ նման ծրագրի իրագործումը ենթադրում է 

լուրջ ֆինանսական ներդրումներ:  
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ 

 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպված միջոցառումները` 

մասնավորապես 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 նպատակը գրքի 

ընթերցանության հանդեպ հետաքրքրության բարձրացումն է և, իհարկե, որպես 

առավել ընդհանուր նպատակ, դրված է համալսարանի ներքին շահակիցների 

ակտիվացումը:  
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Աղյուսակ 7.1 2020-2021 ուստարում անցկացված միջոցառումների ցուցակ 

Հ.հ. Գրքի հեղինակ Միջոցառման անվանում Բանախոս Միջոցառման 

անցկացման 

ամսաթիվ 

1.  Լի Կուան Յու  «Սինգապուրյան հրաշքի 

պատմությունը» գրքի 

ներկայացում-քննարկում 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և 

սոցիալական աշխատանքի» 

ամբիոնի դոցենտ Երանուհի 

Մանուկյան  

11.05.2021թ. 

2.  Էրիխ Մարիա 

Ռեմարկ 

«Հաղթական կամար» վեպի 

ներկայացում-քննարկում 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի 

«Աշխարհագրության, 

կենսաբանության և քիմիայի» 

ամբիոնի դոցենտ Կարինե 

Պետրոսյան 

15.07.2021թ. 

  

 Կենտրոնի միջոցառումների վերաբերյալ հայտարարությունները վաղօրոք տարածվել են էլեկտրոնային ու տպագիր 

ձևաչափերով:   

 Հավելենք, որ հաշվետու ժամանակահատվածում Կենտրոնը լրացրել է «Լավագույն գրադարան» մրցույթի հայտը և 

պատրաստել ու ներկայացրել Կենտրոնի առօրյա գործունեությունը լուսաբանող տեսանյութ: 
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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿԱՑՈՒՄԸ «ՀԹԳԱ» ՀԿ-ԻՆ 

 

 Համալսարանը շարունակում է անդամակցել «Հայաստանի թվային 

գրադարանների ասոցիացիա» ՀԿ-ին, ինչն ապահովում է մի շարք 

էլեկտրոնային գրքերի, ամսագրերի, գրադարանային ոլորտի 

աշխատողների համար վերապատրաստումների հասանելիությունը:   

Ըստ անհրաժեշտության՝ կատարվել են համալսարանի ներքին 

շահակիցների իրազեկման աշխատանքներ:  

Թագավարակի և այլ նոր վիրուսների հայտնվելու ռիսկը նկատի 

ունենալով՝ կարևոր է բուհի ներքին շահակիցներին ժամանակակից 

մասնագիտական էլեկտրոնային ռեսուրսներով ապահովելու հարցը: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում եղել են դեպքեր, երբ Կենտրոնի օգտվողները էլեկտրոնային փոստի միջոցով իրենց 

հետաքրքրող հարցերն ուղղել են սպասարկման պատասխանատուներին՝ արդյունքում ստանալով պատշաճ պատասխաններ:  
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ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

2020-2021 ուստարում համալսարանի ուսանողների համար շարունակվել են մատուցվել ակադեմիական 

խորհրդատվությունների ձևերը: Հաշվետու ժամանակահատվածի համար հատկանշական էր այն, որ դեմ առ դեմ ձևաչափով 

խորհրդատվությունների մատուցմանը փոխարինել է ZOOM հարթակի կիրարկմամբ առցանց ձևաչափով աշխատանքային 

հանդիպումների կազմակերպումն ու անցկացումը:  

Հակիրճ ներկայացնենք խորհրդատվության տարբեր ձևերի համատեքստում կատարված աշխատանքները:  

1. Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությունները նախատեսված են համալսարանի բակալավրիատի ու 

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

աշխատանք:  

 2020-2021 ուստարում համալսարանում «Գիտահետազոտական գրագիտության» խորհրդատվությունների ակադեմիական 

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

 

Աղյուսակ 9․1 2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատուների ցուցակ 

№ Ակադեմիական խորհրդատուի ազգանուն, անուն, հայրանուն Կառուցվածքային ստորաբաժանման 

 անվանում 

1. Ադամյան Նելլի Վոլոդյայի «Բնագիտամաթեմատիկական» ֆակուլտետ 

2. Ասոյան Լիլիթ Անտոնի «Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի» ֆակուլտետ  

3. Կնյազյան Հայկուհի Մաենլեսի «Մանկավարժության» ֆակուլտետ, «Ռազմական» ամբիոն  
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4. Սարգսյան Ռուդոլֆ Սուրենի «Հումանիտար գիտությունների և արվեստի» ֆակուլտետ 

 

Աշխատակարգում սահմանված ժամանակահատվածներում կատարվել են իրազեկման պահանջված աշխատանքները 

(էլեկտրոնային նամակագրություն, հայտարարություններ և այլն): Համալսարանում անցկավել է ընդհանուր 32 ժամ տևողությամբ 

գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություն: Անցկացված խորհրդատվությունների ժամանակացույցին կարող եք 

ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ http://shsu.am/wp-content/uploads/2020/12/git-xor-2020-2021-I-kis.pdf : 

2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին փաստացի մասնացկել է 244 ուսանող:   

 

Աղյուսակ 9․2 2020-2021 ուստարում գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին փաստացի մասնակցած 

ուսանողների ցուցանիշները  

Ֆակուլտետ Բակալավրիատ 

 

 

Մագիստրատուրա 

 

 

 

 

Ընդհանուր գումարային 

փաստացի մասնակցած 

ուսանողների քանակ 

Փաստացի մասնակցած 

ուսանող. 

քանակ 

փաստացի մասնակցած ուսանող. 

քանակ 

Բնագիտամաթեմատիկ

ական ֆակուլտետ 

39 12 51 

Սոցիալական 

գիտությունների և 

իրավունքի ֆակուլտետ 

50 20 70 

http://shsu.am/wp-content/uploads/2020/12/git-xor-2020-2021-I-kis.pdf
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Հումանիտար 

գիտությունների և 

արվեստի ֆակուլտետ 

42 15 57 

Մանկավարժության 

ֆակուլտետ 

42 14 56 

Ռազմական ամբիոն 4 6 10 

Ընդհանուր՝ 177 67 244 

 

Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվություններին գրանցված, բայց չմասնակցած ուսանողների 

բացակայությունները հիմնականում պայմանավորված են եղել՝ 

 խորհրդատվության նշանակված օրերի համընկմամբ պրակտիկայի անցկացման և ազատ օրերի հետ, 

 խորհրդատվության նշանակված ժամի համընկմամբ լսարանային դասաժամի, կամավորական գործունեության 

իրականացվելիք ժամանակահատվածի հետ:  

 ուսումնական նպատակով բնակավայրից բացակայելու հանգամանքով:  

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) 2020-2021 ուստարում ևս ուղարկվել է ուսանողների 

էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:  Միաժամանակ ուսանողներին ուղարկվել են խորհրդատուների կողմից տրամադրված հավելյալ 

նյութերը:  

 Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության նշված ձևի որակի գնահատման նպատակով՝ Կենտրոնի կողմից 

իրականացվել է ընթացիկ գնահատում՝ վաղօրոք մշակված գործիքի օգնությամբ 

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


26 
 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5yf_z2Cj5jj1TjD9L-hKA3ncAZ9OH1eyHP45JCjkB9b5Xlg/viewform): Հարցումներն իրականացվել 

են Google Forms-ի առցանց հարցաթերթիկների միջոցով:  

 Նախ հասկանանք, թե ինչպե՞ս ենք գնահատել գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությունները տարբեր 

ֆակուլտետների և «Ռազմական» ամբիոնի մասնագիտությունների սովորողները:  

Գծապատկեր 9.1 2020-2021 ուստարում անցկացված գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվության գնահատականները 

5 բալային սանդղակով (ըստ ուսանողների քանակի) 

 

 Ինչպես երևում է, հարցման մասնակիցների գերակա մասը բարձր է գնահատել անցկացված խորհրդատվությունները:  Այդ մասին 

են փաստում նաև ստուգիչ հարցի արդյունքները, որոնք ներկայացված են ստորև բերված պատկերում:  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5yf_z2Cj5jj1TjD9L-hKA3ncAZ9OH1eyHP45JCjkB9b5Xlg/viewform
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Գծապատկեր 9․2 Գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությանը մասնակցելու որոշման հարցում ընկերոջը կողմնորոշելու 

դիրքորոշումը (ըստ ուսանողների քանակի) 

 

Հարցաթերթիկի վերջին բաց հարցը միտված էր խորհրդատվությունների որակի բարելավմանն ուղղված գաղափարների 

հստակեցմանը, որոնցով հարցման մասնակիցները կարող էին կիսվել:  

 Ներկայացված առաջարկություններից մտորելու տեղիք էր տալիս հետևյալ գաղափարը, որն է. 

 «… Առաջարկվում է գիտահետազոտական գրագիտության խորհրդատվությունը կազմակերպել տեսանյութի 

պատրաստմամբ: Նշված գաղափարը հնարավոր է իրագործել, բայց այդ դեպքում պետք է մտածել ուսանողների և խորհրդատուի 

«Հարց ու պատասխանի» հատվածն ապահովելու ուղղությամբ ևս: …»: 
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Խորհուրդ կտայի՞ք Ձեր ուսանող-ընկերներին 

մասնակցելու գիտահետազոտական գրագիտության 

խորհրդատվությանը 

Այո Ոչ 
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Բաց հարցին տրված էին նաև խորհրդատվություններից ուսանողների բավարարվածությունն արտահայտող 

դատողություններ:   

2.Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվություն-դասախոսություններն անցկացվել են 

իբրև բաց միջոցառումներ, որոնց կարող էին մասնակցել ինչպես խորհրդատվության այս ձևին վաղօրոք գրանցված ուսանողները, 

այնպես էլ միջոցառման այլ շահակիցներֈ  

 

 Տեղին է ծանոթանալ ստորև բերված աղյուսակինֈ  



29 
 

 

Աղյուսակ 9.3 2020-2021 ուստարում անցկացված համակարգային կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների ցանկ 

 

N 

Համակարգային (ընդհանրական) 

կոմպետենցիաների վրա 

հիմնված խորհրդատվության 

թեմա(ներ) 

Ակադեմիական խորհրդատու Տևողություն Ակադեմիական 

խորհրդատվությ

ան անցկացման 

ամսաթիվ 

1.  Ինչպե՞ս խթանել, զարգացնել 

ստեղծագործ մտածողությունը 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական 

գիտությունների թեկնածու Հայկուհի Կնյազյան  

80րոպե 12.12.20 

2.  Ժամանակի կառավարում 

 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դասախոս Թերեզա 

Խաչատրյան  

80րոպե 16.12.20 
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3.  Գնագոյացումը և 

կողմնորոշվածությունը շուկային  

«Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և 

խորհրդատվական կենտրոն» ՀԿ-ի հետազոտող 

Սյուզաննա Սերոբյան  

  80րոպե 

 

  26.12.20 

4.  Մարդու պահանջմունքները, 

դրդապատճառներն ու 

շահադրդման միջոցները 

 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դասախոս Վարդան 

Պապիկյան  

80րոպե 13.01.21 

5.  Գործարար մարդու արտաքին 

իմիջն ու վարվելաձևի 

դրսևորումները 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դոցենտ, փիլիսոփայական 

գիտությունների թեկնածու Երանուհի Մանուկյան 

80 րոպե 

 

21 .01.21 

Գործարար 

հաղորդակցությունների բազային 

գիտելիքներ 

80 րոպե 

 

6.  Անորոշությունն ու ռիսկերի 

կառավարումը 

Բիզնես խորհրդատու Տաթևիկ Դանիելյան 80 րոպե   23.01.21 
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7.  Նախագծերի կառավարում «Դասավանդի´ր, Հայաստան» հիմնադրամի 

Նորարարությունների գծով ղեկավար Հայկուհի 

Հովհաննիսյան 

80 րոպե 

 

  06.02.21 

   80 րոպե  11.02.21 

8.  Համակարգային մտածողությունն 

ու համակարգային 

վերլուծությունը 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դասախոս Թերեզա 

Խաչատրյան 

80րոպե 16.02.21 

9.  Թիմը և անհատը. 

փոխազդեցությունների 

առանձնահատկությունները: 

Դերերի բաշխումը թիմում 

«Հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի» ամբիոնի դոցենտ, հոգեբանական 

գիտությունների թեկնածու Կարինե Սահակյան  

80րոպե 20.02.21 

10.  Բազմամշակութայնությունն ու 

հանդուրժողականությունը 

«Դասավանդի´ր, Հայաստան» կրթական 

հիմնադրամի հավաքագրման մասնագետ Էլեոնորա 

Սարգսյան  

80 րոպե   30.04.21 

11.  Ներկայացում ՏՏ-

համակարգերում 

«ՇՊՀ» հիմնադրամի «Գրադարան-

ուսումնագիտական խորհրդատվությունների, 

նորարարությունների և ՏՏ» կենտրոնի տնօրենի 

տեղակալ 

80 րոպե  02.06.21 

 

 Համակարգային (ընդհանրական) կոմպետենցիաների վրա հիմնված խորհրդատվությունների գնահատումը ևս անցկացվել է 
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առցանց ձևաչափով՝ վաղօրոք մշակված գործիքի 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddvwdLF_Y0UvGe8am4SISdOoD8O5s4QWlq4HVmARFZAwxGcQ/viewform) օգնությամբ:  

 Այս հարցմանը մասնակցել է 25 ուսանող: Նկատենք, որ 25 հարցվածից 25-ն էլ «5» կամ ամենաբարձր միավորով են գնահատել  

թիմային աշխատանքների օգտակարությունը: Խորհրդատվություններից սպասումների արդարացման առումով հատկանշական է, 

որ 22 ուսանողի սպասումները լիովին արդարացել են, իսկ 3-ինը՝ ավելի շուտ արդարացել են, քան չեն արդարացել:  

 Ուսանողների կողմից նշված առաջարկներից առարկայական է ընդամենը մեկը: Այն վերաբերում է ֆինանսավորողների 

որոնմանը, ինչը թույլ կտա իրագործել որոշ գաղափարներ: 

 

 

 

 Ցանկալի կլիներ, որ խորհրդատվության նշված ձևին համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի 

ներկայացուցիչներն առավել մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերեին և փաստացի մասնակցեին իրագործման գործընթացին: 

 Հավելենք, որ համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի ներկայացուցիչները վճարվում են անցկացված 
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խորհրդատվությունների դիմաց: Մինչդեռ արտաքին կազմակերպություններից ներգրավված ակադեմիական խորհրդատու-

մասնագետները համաձայնում են անցկացնել ակադեմիական խորհրդատվությունները բացառապես անվճար հիմունքներովֈ  

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

անցկացումից հետո համալսարանի 4 միջմասնագիտական ուսանողական թիմի կողմից մշակվել է 4 ստեղծագործ գաղափար-

առաջարկ:  

 4 գաղափար-առաջարկներն են` 

 «Սովորի՛ր, լուսանկարի՛ր ու սիրի՛ր» 

 Սովորեցրո՛ւ և սովորի՛ր  

 Ուսանողների զբաղվածության հարթակ 

 Էլեկտրոնային թերթ/ամսագիր: 

 Գաղափար առաջարկների բովանդակությանը կարող եք ծանոթանալ համալսարանի պաշտոնական կայքում (տե՛ս՝ 

https://shsu.am/ակադեմիական-խորհրդատվությունների-ար/):  

Հատկանշական է, որ բոլոր մասնակիցների և առանձին թիմերի հետ անցկացվել են առցանց հանդիպումներ ZOOM 

հարթակում, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դարձել գաղափարների պատրաստումը, հնարավորության դեպքում՝ իրագործումը:  

 Խորհրդատվության այս ձևին պատշաճ մասնակցություն ցուցաբերած ուսանողները պարգևատրվել են համապատասխան 

վկայականով: 

 Հետազոտական խորհրդավությունը խթանում է նույն և/կամ հարակից մասնագիտության գծով բարձր ու ցածր կուրսերի 

ուսանողների միջև մասնագիտական փորձի փոխանակումը, նոր կարողությունների ու հմտությունների ձևավորումը: Հաշվետու 

ժամանակահատվածում որպես հետազոտական խորհրդատու հանդես է եկել 3 ուսանող: Ուսանողներին նմանատիպ 

https://shsu.am/ակադեմիական-խորհրդատվությունների-ար/
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գործընթացներում ներգավելը բավականին բարդ է և հատկապես գործընթացը դժվարացել է առցանց ձևաչափով աշխատանքների 

կազմակերպման պարագայում: Հաջողելու համար պետք է ունենալ բարձր գիտակցական մակարդակ ունեցող, 

ինքնակազմակերպվող ուսանողների զգալի հատված: Նշեմ, որ խորհրդատվությունների համակարգողի կողմից կատարվել են 

հեռախոսազանգեր, որոնք ներկայացրել են հետազոտական խորհրդատվության բովանդակությունը և առաջարկվել է մասնակցել 

դրանց: Այստեղ, որպես խնդիր, հարկ է առանձնացնել համալսարանի ուսանողների ակտիվացման, բուն դասապրոցեսից դուրս այլ 

միջոցառումներին ներգրավելու նոր մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտությունը:  

 Եվ պետք է մտորել վճարովի խորհրդատվությունների իրազեկման ուղղությամբ անելիքների ուղղությամբ, որոնք ևս 

հնարավոր է գործեն համալսարանում: 

Առցանց ձևաչափով խորհրդատվությունների առաջին երկու ձևերի կազմակերպումը թույլ է տվել ապահովել ուսանողների 

մասնակցությունը, քանի որ դրանք անցկացվել են ուսանողներին և խորհրդատուներին առավել հարմար ժամերին: Նկատենք, որ 

այն ուսանողները, ովքեր համապատասխանել են խորհրդատվության այս ձևին մասնակցելու պահանջներին, Կենտրոնի կողմից ևս 

պարգևատրվել են վկայականներովֈ  
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ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. 

1. Կատարվել է shsu.am կայքի թարմացում, լրացում, նոր նյութերի և հայտարարությունների տեղադրում, բաժինների 

փոփոխություններ, ընթացիկ արխիվային փաթեթների ստեղծում և ներբեռնում, gspi.am հոստինգի տեղափոխում: 

2. ՇՊՀ http://elearning.shsu.am/ հեռաուսուցման կայքում թարմացվել են 2 հեռավար ուսուցման դասընթացների էլեկտրոնային 

ռեսուրսները («ՏՀՏ-ները մասնագիտական ոլորտում», «Ավտոմատ թեստավորման համակարգեր»), ավելացվել են շուրջ 100 

նոր ուսանողներ: 

3. 2021թ․ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին համալսարանի ընթերցասրահում անցկացվել են հանրակրթական դպրոցի 

ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման դասընթացներ՝ «ՏՀՏ» առարկայից: 

4. Ուսուցիչների «ՏՀՏ», ինչպես նաև «Իրավագիտություն» դասընթացների համար ստեղծվել և կիրառվել են ամփոփիչ քննության 

էլեկտրոնային թեստային առաջադրանքներֈ 

5. «Արվեստի» ամբիոնի՝ գլխավոր մասնաշենք տեղափոխման հետ կապված, կատարվել են ինչպես աշխատասենյակի, այնպես 

էլ համակարգչային սենյակի կոմպլեկտավորման աշխատանքներ:  Սենյակները ապահովվել են համացանցով, տեղադրվել է 

WIFI Router: Իրականացվել է «Արվեստի» ամբիոնի 6 դյուրակիր համակարգչի սպասարկում` ծրագրային ապահովման 

թարմացումներ, կիրառական ծրագրային փաթեթների տեղադրում, փոփոխում: 

6. Համալսարանի  10 աշխատակիցների և հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ուսանողների համար ստեղծվել են shsu.am 

ընդլայնումով էլեկտրոնային հասցեներ: 

http://elearning.shsu.am/
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7. Թարմացվել են Բ2-4, Բ2-5, Բ2-14, Վիվասելլ և Աբիոնետ համակարգչային լսարանների անհատական և դյուրակիր 

համակարգիչների ծրագրային փաթեթները, մաքրվել են նախորդ տարիների աշխատանքային ֆայլերն ու թղթապանակները: 

8. Վարչական մասի աշխատասենյակներում կատարվել են ցանցային մալուխների կարգավորման ու հավաքման 

աշխատանքներ: 

9. Կատարվել է Կենտրոնի ընթերցարանի, լսարանների, ամբիոնների, դեկանատների և վարչական մասի համակարգիչների 

վիճակի ընթացիկ գնահատում, ծրագրային միջոցների թարմացումներ, ակտիվացումներ, հովացման համակարգերի յուղման 

ու մաքրման աշխատանքներ: 

10. Կատարվել է վարչական և ֆակուլտետային ենթակառուցվածքների 6 համակարգիչների փոխարինում նոր 

համակարգիչներով, օպերացիոն համակարգերի և կիրառական ծրագրային փաթեթների տեղադրում, թարմացումֈ 

11.  2 աշխատասենյակներում իրականացվել են նոր ցանցային միացումներ, ցանցային և համացանցային կարգավորումներ: 

12. Կատարվել են սերվերի սպասարկման ընթացիկ աշխատանքներ: 

13. Ապահովվել է համալսարանում իրականացված հանրային միջոցառումների, հանդիպումների պատշաճ տեխնիկական 

սպասարկում:  
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ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ, SHSU.AM ԿԱՅՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՇԱՀԱԿԻՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ 

 

 Տեղեկատվական հասարակության համատեքստում դժվար է պատկերացնել որևէ կազմակերպության և, մասնավորաբար, 

կառուցվածքային ստորաբաժանումների գործունեության իրագործումը՝ սոցիալական մեդիայի, պաշտոնական կայքերի անտեսման 

պարագայում: Ըստ այդմ՝ Կենտրոնի գործունեությունը հնարավորինս լուսաբանվում է ինչպես համալսարանի պաշտոնական կայքի 

համապատասխան էջում՝ ըստ կառուցվածքային բաժինների, այնպես էլ facebook սոցիալական ցանցում: Գրեթե առանց բացթողման 

սոցիալական ցանցում տեղադրվում են հերթական խորհրդատվությանը վերաբերող հայտարարություններն ու նորությունները, 

գրքի քննարկումները, նոր ստացված գրականությանը վերաբերող նյութերը և ոչ միայն:  

Ներկայումս էջի ընկերների թիվը հասնում է 1076-ի, որը փոփոխվող տվյալ է և անընդհատ ավելանում է: Նույն սոցիալական ցանցի 

նամակագրական կապը կիրառվել է օգտվողների կողմից՝ անհրաժեշտ գրքերի վերաբերյալ հարցում կատարելու նպատակով:  

 Բախվելով թագավարակի մարտահրավերներին՝ Կենտրոնում ստեղծվել է բակալավրիատում և մագիստրատուրայում 

ուսումնառողների, ինչպես նաև վարչական և պրոֆեսորադասախոսական համակազմերի տվյալների բազա, որը բովանդակում է 

անձի էլեկտրոնային փոստի հասցեն և հեռախոսահամարը: Ըստ այդմ՝ Կենտրոնը համապատասխան շահակիցներին ուղարկում է 

օգտակար տեղեկատվություն:  

 Հետադարձ կապի մեխանիզմեր կան նաև պաշտոնական կայքում, որոնք դեռևս գրեթե չեն կիրառվում օգտվողների կողմից:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ՍՏԱՑՎԱԾ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑՈՒՑԱԿ 

№ Հեղինակ, վերնագիր կամ նյութի անվանումը Գինը Օրինակների 

քանակը 

Գումարը 

դրամ լումա  դրամ լումա 

1.  Կրթություն թերթ 200  124 24800  

2.  Մանկավարժական համալսարան թերթ 100  8 800  

3.  Շիրակ թերթ 100  36 3600  

4.  Հասկ ամսագիր 1000  9 9000  

5.  Գործք ամսագիր 4000  27 108000  

6.  Էկոնոմիկա և իրավունք  ամսագիր 4000  6 24000  

7.  Օրինականություն ամսագիր 1000  18 18000  

8.  Գիտությունը սպորտում. արդի հիմնախնդիրներ  ամսագիր 1500  2 3000  

9.  Գիտական Արցախ  ամսագիր 2000  1 2000  

10.  Դրօշակ  ամսագիր 500  11 5500  

11.  Հայ զինվոր  ամսագիր 200  56 11200  

12.  Burda ամսագիր 1500  15 22500  

13.  Psychologies  ամսագիր 1800  13 23400  

14.  Иностранные языки в школе  ամսագիր   2500  10 25000  

15.  Экономический журнал  ամսագիր 12000  1 12000  

16.  Main issues of pedagogy and psychology ամսագիր 1500  3 4500  
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Թերթ`168 

Ամսագիր՝ 419 

Հայերեն`543 

17.  Armenian Journal of Special Education  ամսագիր 1500  2 3000  

18.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2019թ., N1, Պրակ Ա, , Գյումրի, 2019, 

148 էջ: 

2000  30 60000  

19.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2019թ., N1, Պրակ Բ, Գյումրի, 2019, 

122 էջ: 

2970  42 124740  

20.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2019թ., N2, Պրակ Ա,  Գյումրի, 2019, 

390 էջ: 

3600  15 54000  

21.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2019թ., N2, Պրակ Բ,  Գյումրի, 2019, 

597 էջ: 

5500  1 5500  

22.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2020թ., N1, Պրակ Ա, Գյումրի, 2020, 

137 էջ:  

 

900 

 

 43 38700  

23.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2020թ., N1, Պրակ Բ, Գյումրի, 2020, 

288 էջ: 

 

1600  35 56000  

24.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2020թ., №2, Պրակ Ա, Գյումրի, 2020, 

111 էջ: 

750  56 42000  

25.  ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2020թ., №2, Պրակ Բ, Գյումրի, 2020, 

296 էջ: 

 

1800  23 41400  



40 
 

Ռուսերեն՝ 39 

Անգլերեն՝ 5 

Ընդամենը` 587 միավոր 

Ընդամենը`722.640 ՀՀ դրամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


