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I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Սույն կարգի իրավական հիմքերն են ՀՀ Սահմանադրությունը, «Կրթության 

մասին», «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1062-Ն «Լրացուցիչ կրթական 

ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և 

ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման կարգը սահմանելու 

մասին» որոշումը, Համալսարանի կանոնադրությունը  և  «Հեռավար ուսուցման 

համակարգի ներդրման քաղաքականությունը», ինչպես նաև այլ իրավական ակտեր: 

2. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցում (ՀՈՒ) ՝ համակարգված ուսուցման ձև, երբ 

անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և Դասախոսի միջև 

իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 

հեռահաղորդակցության միջոցներով. 

Օգտատեր՝ ՀՈՒ հարթակից օգտվող անձ: 

Ուսանող՝  հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսուցանվող անձ: 

Հարթակ՝  երկու սերվերային բլոկից բաղկացած համալիր, որը ներառում է 

«Moodle» հեռավար ուսուցման համակարգ և նախատեսված է հեռավար 

ուսուցման կազմակերպման և առցանց տեսադասերի համար, սմարթ լսարաններ 

և անհատական համակարգիչներ՝ համալրված վեբ տեսախցիկներով: 

3. ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Հեռավար ուսուցման նպատակը սովորողներին կրթական ծրագրերն առցանց 

յուրացնելու հնարավորության ընձեռումն է, նորարարական մեթոդների կիրառումը, 

ուսումնական գործընթացների ապահովումը անհրաժեշտ գործիքներով, 

տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների հասանելիության 

բարձրացումը: 



ՀՈՒ համակարգում հիմք է ընդունվում հետևյալ սկզբունքը. ոչ մի անհատ՝ 

սոցիալական անապահովվածության և ֆիզիկական անբավարարության կամ 

արտադրական ու սեփական գործերով զբաղվածության պատճառով ուսումնական 

հաստատություններ հաճախելու անհնարինության հետևանքով, չպետք է զրկված լինի 

սովորելու կարևորագույն հնարավորությունիցֈ 

Համալսարանում ՀՈՒ համակարգի  կիրառմամբ ուսուցումը միտված է հետևյալ 

խնդիրների լուծմանը (օգտագործման մոդելները). 

• լրացուցիչ  կրթություն ստանալու հնարավորության ապահովում, 

• Ուսանողների ուսուցման որակի բարելավում նոր, ժամանակակից ձևերի, 

տեխնոլոգիաների և ուսուցման միջոցների ներդրման, Ուսանողների և Դասախոսների 

համատեղ աշխատանքի ու գիտելիքների հեռավար փոխանակման միջոցով,  

ռեսուրսների և  ծառայությունների հասանելիության ապահովում Ուսանողների 

համար հարմար ժամանակահատվածում,  

• ընդհանուր կրթության մատչելիության ապահովում անմիջականորեն 

բնակության կամ ժամանակավոր գտնվելու  վայրում, երկարաժամկետ գործուղման 

մեջ գտնվող, ինչպես նաև սպորտային, ստեղծագործական և ինտելեկտուալ 

մրցույթներին մասնակցող,  մշտական կամ ժամանակավոր հաշմանդամություն  

ունեցող անձանց համար, որոնք հնարավորություն չունեն պարբերաբար հաճախել 

ուսումնական հաստատություն,  

• Համալսարանի գործունեության հիմնական ոլորտի ընդլայնում, կրթական 

ծառայությունների պահանջարկի խթանում և շուկայի ընդլայնում, 

• ՀՈՒ համակարգի  կիրառմամբ ուսուցման տարրերի և ավանդական ձևերի 

ինտեգրում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման 

նպատակով: 

 II. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

4. ՀԵՌԱՎԱՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ, ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐՈՎ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 



4.1. Ուսումնամեթոդական ապահովում 

4.1.1. Հեռավար տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կրթական գործընթացի 

ուսումնամեթոդական ապահովման հիմքը կազմում են ուսումնամեթոդական 

փաթեթները փաստաթղթային և Էլեկտրոնային տեսքով:    

4.1.2. Տվյալ փաստաթղթի առաջին օրինակը տպագիր տարբերակով  պետք է 

պահվի համապատասխան ամբիոնում, իսկ էլեկտրոնային տարբերակով՝ 

ներկայացված լինի Համալսարանի կայքում:  

4.1.3. Բոլոր ուսումնամեթոդական փաթեթները 3 տարին մեկ թարմացվում են:  

4.1.4. Հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսումնական 

գործընթացում օգտագործվող բոլոր ուսումնամեթոդական փաթեթները և նյութերը 

կազմվում և հաստատվում են Համալսարանի էլեկտրոնային կրթական հարթակի 

պահանջներին համապատասխան: 

4.2. Մարդկային ռեսուրսների ապահովում 

Հեռավար տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսումնական գործընթացը ապահովում 

են . 

• էլեկտրոնային կրթական տեխնոլոգիաների կառավարման և սպասարկման 

բաժնի (այսուհետ՝ ԷԿՏԿՍ բաժին) աշխատակիցները, 

• ամբիոնների վարիչները և ԷԿՏԿՍ բաժնի կողմից վերապատրաստված և 

որակավորման աշխատանք ներկայացրած  Դասախոսները, 

• ուսումնամեթոդական վարչության պետը, 

• ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչը, 

• որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը, 

• լրատվության և տպագրության  բաժնի վարիչը: 

4.3. Տեխնիկական ապահովում  

Հեռավար տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսումնական գործընթացն 

ապահովվում է  հետևյալ տեխնիկական միջոցներով. 

• անհատական համակարգիչ վեբ տեսախցիկով, որը Համալսարանն ապահովում 

է միայն Դասախոսի աշխատանքի համար, 



• Համալսարանի էլեկտրոնային կրթական հարթակ, որն ապահովում է 

Ուսանողներին ուսումնական, մեթոդական, աշխատանքային նյութերով և որի 

միջոցով իրականացվում է ամբողջ կրթական գործընթացը, 

• կրթական գործընթացի կազմակերպումը և անհրաժեշտ ռեսուրսների 

հասանելիությունը կարող է ապահովել առնվազն 50 ՄԲիթ/վրկ արագություն ունեցող 

առանձնացված սիմետրիկ կապուղին, 

• կրթական գործընթացը համացանցում ապահովում է երկու սերվերային բլոկից 

բաղկացած համակարգը` հեռավար ուսուցման կազմակերպման և առցանց 

տեսադասերի համար: 

  

 5. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ 

 ՀՈՒ գործընթացի մասնակիցներն  են Ուսանողները և Համալսարանի վերը 

նշված ստորաբաժանումների աշխատակիցները: 

5.1. էլեկտրոնային կրթական տեխնոլոգիաների կառավարման և սպասարկման 

բաժնի աշխատակիցները՝ 

• իրականացնում են Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, 

որի արդյունքում Համալսարանը տրամադրում է վկայական՝ 

որակավորման աշխատանք ներկայացրած Դասախոսներին, 

• վերահսկում են հարթակում ներդրված նյութերի 

համապատասխանությունը տրված չափանիշներին,  

• անհամապատասխանության դեպքում հեռացնում են նյութը հարթակից և 

կասեցնում  դասընթացի ուսուցման իրականացումը, 

• էլեկտրոնային կրթական միջավայրի օպտիմալ աշխատանքը ապահովելու 

նպատակով մինչև 48 ժամով կասեցնում են կայքի հասանելիությունը, 

• կառավարում են միասնական էլեկտրոնային կրթական միջավայրը,  

• ամբիոններին տրամադրում են տեխնիկական և մեթոդական օգնություն 

էլեկտրոնային ուսումնամեթոդական ռեսուրսների ստեղծման ժամանակ 

(վերապատրաստումների և մեթոդական ձեռնարկների տեսքով),   



• ապահովում են ուսումնական  գործընթացի  մասնակիցների 

փոխգործակցությունը հեռավար տեխնոլոգիաների հիման վրա: 

5.2. Ամբիոնների վարիչները և Էլեկտրոնային կրթական տեխնոլոգիաների 

կառավարման և սպասարկման բաժնի կողմից վերապատրաստված և որակավորման 

աշխատանք ներկայացրած Դասախոսներ  

5.2.1.Ամբիոնի վարիչը 

• կազմում է հեռավար կրթական տեխնոլոգիաների առանձնահատկությունները 

հաշվի առնող ուսումնական և աշխատանքային պլաններ,   

• ղեկավարում է անհրաժեշտ մեթոդական նյութերով ուսումնամեթոդական 

փաթեթի ստեղծման աշխատանքները,   

• պատասխանատու է հեռավար ուսուցում իրականացնող Դասախոսների 

ներկայացրած ուսումնամեթոդական նյութերի բովանդակության համար: 

5.2.2. Էլեկտրոնային կրթական տեխնոլոգիաների կառավարման և սպասարկման 

բաժնի կողմից վերապատրաստված և որակավորման աշխատանք ներկայացրած 

Դասախոսները 

• իրականացնում են հեռավար կրթական հարթակում դասընթացի 

ներդրում,  Ուսանողների ուսուցում և գնահատում, 

• իրականացնում են Ուսանողների հետ հետադարձ կապի ապահովում: 

5.4.Ուսումնամեթոդական վարչության պետը  

Ստուգում է դասընթացի ուսումնամեթոդական փաթեթների  

համապատասխանությունը տվյալ դասընթացին: 

5.5. Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման բաժնի վարիչը  

Ֆինանսական մուտքերի արդյունավետության և ռիսկերի գնահատման 

նպատակով իրականացնում է յուրաքանչյուր դասընթացի համար նախատեսվող 

ծախսերի հաշվարկում, ֆինանսական մուտքերի արդյունավետության և ռիսկերի 

գնահատում, զեղչային համակարգի կիրառման հնարավորությունների քննարկում: 

5.6. Որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավարը 



Որակի ապահովման աշխատանքները նպատակաուղղված են շահառուների 

կարիքների պարբերաբար ուսումնասիրությանը, կրթության բովանդակության, 

արդյունքների և ուսուցման տեխնոլոգիական որակի ցուցանիշների գնահատմանը, 

որն իրականացվում է համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի հետ 

համագործակցության արդյունքում: Հեռավար ուսուցման համակարգի ներդրման 

բոլոր փուլերում նախատեսվում է իրականացնել հետադարձ կապի ապահովում, 

արդյունքների քննարկում և հաշվետվողական զեկույցի ներկայացում: 

5.7. Լրատվության և տպագրության բաժնի ղեկավարը 

Ապահովում  է  

• «Moodle» հեռավար ուսուցման համակարգի հիման վրա իրականացվող 

դասընթացների վերաբերյալ հայտարարությունների հրապարակում,  

• հեռավար ուսուցման  գործընթացի լուսաբանում: 

5.8 Ուսանողը 

Ուսանողը  տրված ժամկետում կատարում է բոլոր տեսակի 

հանձնարարությունները, անցնում է ուսումնական պլաններով նախատեսված 

ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորումը:  

 

 6. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

6.1. Ամբիոնների Դասախոսները վարիչի ղեկավարությամբ պատրաստում են 

«Moodle» հեռավար ուսուցման համակարգի հիման վրա իրականացվող 

դասընթացների համապատասխան ուսումնամեթոդական փաթեթները:  

6.2. Դասընթացները հեռավար անցկացնելու վերաբերյալ ամբիոնների 

վարիչները ներկայացնում են առաջարկություններ: 

6.3. Դասընթացների տևողությունները կախված ծրագրերից կարող են տարբեր 

լինել՝ մինչև 5 ամիս ներառյալ: 

6.4. Լրատվության  բաժնի վարիչը կազմակերպում է հեռավար դասընթացների 

իրականացման  հայտարարությունների տարածումը: 



6.5. Էլեկտրոնային կրթական հարթակում ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու 

համար Ուսանողը պետք է նախապես դիմում գրի համալսարանում կամ դիմումն 

ուղարկի lms@vsu.am էլեկտրոնային հասցեին: 

6.6. Ընտրած դասընթացի համար Ուսանողը  վճարում է Համալսարանի կողմից 

սահմանված հեռավար դասընթացի վճարը: 

6.7. Համալսարանը յուրաքանչյուր Ուսանողի հետ կնքում է պայմանագիր:  

6.8. Պայմանագիրը կնքելուց հետո Ուսանողին տրամադրվում է մուտքանուն և 

գաղտնաբառ, որով նա կարող է մուտք գործել համակարգ և մասնակցել 

դասընթացներին: Ուսանողին տրամադրվում է նաև ««Moodle» հեռավար ուսուցման 

համակարգ. Ուսանողի մեթոդական ուղեցույցի» էլեկտրոնային տարբերակը, ինչպես 

նաև դասընթացի հետ կապված ուսումնամեթոդական նյութերը: 

6.9. Հեռավար դաընթացները վարում են ԷԿՏԿՍ բաժնի կողմից 

վերապատրաստում անցած և որակավորման աշխատանք ներկայացրած 

Դասախոսներն ըստ հաստատված ժամանակացույցի: 

6.10. Դասընթացներն ամփոփվում են ելնելով Ուսանողի ընթացիկ արդյունքներից: 

Ամփոփիչ ատեստավորման քննությունով ավարտվում է Ուսանողի գիտելիքների 

ստուգումը: 

6.11. Հեռավար դասընթացը հաջողությամբ ավարտած Ուսանողներին 

Համալսարանի կողմից շնորհվում է N1 ձևի վկայական և N2 ձևի դրա ներդիրը՝ 

համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 10 սեպտեմբերի 2015 

թվականի N 1062-Ն «Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և 

իրականացման» կարգի (տե՛ս հավելված): 

 

7. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

«Moodle» հեռավար ուսուցման համակարգում գնահատումը կատարվում է 

Համալսարանում գործող գնահատման կարգի հիման վրա: 

Հեռավար կրթական ծրագիրը կազմված է հետևյալ գնահատվող բաղադրիչներից՝ 

mailto:lms@vsu.am


• դասախոսություն, 

• սեմինար, 

• հանձնարարություն, 

• թեստ, 

• բառարան, 

• ֆորում: 

 

  «Moodle» հեռավար ուսուցման համակարգում գնահատումը կատարվում է ըստ 

Դասախոսի կողմից սահմանված խմբերի, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

բովանդակային իմաստով միավորված ուսումնական տարրեր  (տե՛ս. ««Moodle» 

հեռավար ուսուցման համակարգ. Դասախոսի մեթոդական ուղեցույց», հաստատված 

2019 թվականի մայիսի 30-ի գիտական խորհրդի նիստում(արձանագրություն 5)): 

Վերջնական գնահատականը ձևավորվում է որպես բոլոր խմբերի միջին 

թվաբանական (100 միավոր): 

 

8. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

1. Սույն  կարգը հաստատվում է և դրանում փոփոխություններ են կատարվում 

Համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից: 

2. Հեռավար  ուսուցման գործընթացի իրականցման տեխնիկա-ծրագրային 

ռեսուրսների կտրվածքով պատասխանատուն է ԷԿՏԿՍ բաժնի վարիչը, որը  

հաշվետու է Համալսարանի ռեկտորին: 

 

 

 

 

 

 



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

Ձև N1 
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Ձև N2 

ՃԱՆԱՉՎԱԾ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

 

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

  

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 


