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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. Ի՞ՆՉ Է ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ   

 

Zoom հավելվածը գործիք է, որն արդյունավետ է հեռավար եղանակով 

դասախոսություններ, հանդիպում-քննարկումներ և տեսազանգեր կազմակերպելու 

համար: Այս հավելվածը հայտնի է և տարածված է կորպորատիվ աշխարհում, ինչպես 

նաև Startup-երում, որտեղ աշխատակիցները հիմնականում հեռավար են աշխատում և 

տարբեր վայրերից հանդիպումներ, քննարկումներ են կազմակերպում տեսազանգի 

միջոցով: Zoom հավելվածը լայնորեն կիրառվում է նաև տարբեր ուսումնական 

հաստատությունների կողմից առցանց դասախոսություններ կազմակերպելու համար:  

Այս հավելվածը այլ նմանատիպ հավելվածներից տարբերվում է նրանով, որ 

կարողանում է միաժամանակ մեծ թվով մասնակիցներ ներգրավել մեկ հանդիպման 

ընթացքում (մեկ Zoom հաշիվը հնարավորություն ունի մինչև 100 մասնակից ներգրավել 

մեկ հանդիպման ընթացքում)` ապահովելով որակյալ կապ ինչպես ձայնային, այնպես էլ 

տեսազանգի միջոցով: Այն կարելի է ներբեռնել ինչպես համակարգիչներում, այնպես էլ 

սմարթֆոններում:  

Ուղեցույցը նախատեսված է ինչպես կազմակերպիչների (դասախոսների), այնպես 

էլ մասնակիցների (ուսանողների) համար:  

Ուղեցույցում Zoom հավելվածի և դրա գործիքների վերաբերյալ նշված տերմինները 

ներկայացված են անգլերեն և ռուսերեն տարբերակներով: 
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ԳԼՈՒԽ 1.  ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (ԱՆԳԼԵՐԵՆ 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐՈՎ) 

1.1. ZOOM ՀԱՇՎԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ (ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ) 

ՀԱՄԱՐ 

Ուղեցույցի այս բաժնում կներկայացվեն քայլեր, որոնց հաջորդաբար կատարումը 

հնարավորություն կտա Zoom հավելվածում ստեղծելու անձնական հաշիվ: Մեկ Zoom 

հաշիվը կարող է դիտարկվել որպես մեկ լսարան, որտեղ հաջորդաբար կարելի է 

կազմակերպել տարբեր հանդիպումներ: Zoom հավելվածում անձնական հաշիվ 

ստեղծելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը. 

 Google կամ ցանկացած նմանատիպ որոնողական համակարգի հասցեի տողում 

անհրաժեշտ է հավաքել Zoom հավելվածի կայքի անունը` zoom.us, այնուհետև 

սեղմել մուտք գործել /enter/ կոճակը: Որոնողական համակարգը կգտնի 

անհրաժեշտ կայքը, որից հետո պետք է սեղմել կայքի անվան վրա և մուտք գործել 

համակարգ. 
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 Գրանցվելու համար բացված կայքում անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող գրանցվել անվճար /SIGN UP, IT'S FREE/ կոճակը: 

 

 Այնուհետև բացված էջի ակտիվ տողում մուտքագրել օգտատիրոջ էլ. փոստի 

հասցեն, այնուհետև սեղմել գրանցվել /Sign Up/ կոճակը, որից հետո Zoom կայքը 

հաստատման նամակ կուղարկի նշած էլ. փոստի հասցեին: Նշենք, որ Zoom-ի 

հաշիվ հնարավոր է մուտք գործել նաև Google-ի կամ Facebook-ի հաշիվներով՝ 

սեղմելով մուտք գործել Google-ի միջոցով /Sign in with Google/ կամ մուտք գործել 

Facebook-ի միջոցով /Sign in with Facebook/ համապատասխան տողը:  
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 Վերոնշյալ գործողությունները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է մուտք գործել այն 

էլ. փոստի հասցե, որը նշվել է Zoom կայքում: Ձեր էլ. փոստի հասցեին Zoom-ի 

կողմից ուղարկված կլինի ակտիվացման հղումը պարունակող նամակ, որը 

բացելուց հետո անհրաժեշտ է ակտիվացնել այն՝ սեղմելով ակտիվացնել հաշիվը 

/Activate Account/ կոճակը: 
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 Այնուհետև բացված էջում անհրաժեշտ է լրացնել օգտատիրոջ անունը /name/, 

ազգանունը /surname/ և համապատասխան գաղտնաբառը /password/: Գաղտնաբառը 

պետք է պարունակի ամենաքիչը 8 նիշ, առնվազն 1 տառ և 1 թիվ, մեծատառ և 

փոքրատառ տառեր, գաղտնաբառը չի կարող պարունակել կրկնվող նիշեր, 

հաջորդական թվեր և տառեր, գաղտաբառը պետք է լինի լատինատառ /գաղտնաբառի 

օրինակ` English.2020/: 

 
 Նույն գաղտնաբառը անհրաժեշտ է մուտքագրել /copy-paste/ ներքևի պատուհանում, 

այնուհետև սեղմել շարունակել /continue/ կոճակը: 
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 Բացված հաջորդ պատուհանը պարտադիր չէ լրացնել (եթե ցանկություն չկա  այլ 

գործընկերների կամ մասնակիցների հրավիրել ստեղծելու իրենց անձնական Zoom 

հաշիվը), պարզապես սեղմել բաց թողնել այս քայլը /Skip this step/ կոճակը, և 

կբացվի նոր էջ: 

 

 Հանդիպում կազմակերպելու համար հարկավոր է սեղմել բացված էջի ներքևի 

հատվածում գտնվող  սկսել հանդիպումը հիմա /Start Meeting Now/ կոճակը: 
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 Հանդիպման մեկնարկ /Launch meeting/ էջում սեղմել ներբեռնել և ակտիվացնել 

Zoom-ը /Download and Run Zoom/, որպեսզի ծրագիրը ներբեռնվի և ակտիվանա: 

 

 Ծրագրի ներբեռնումից հետո կբացվի Zoom-ի աշխատանքային պատուհանը:  

 Zoom հավելվածը հնարավոր է նաև ներբեռնել Google կամ նմանատիպ այլ 

որոնողական համակարգերի միջոցով՝ հասցեի տողում գրելով ներբեռնել zoom     

/download zoom/: Այս գործողությունը անհրաժեշտ է իրականացնել, եթե Դուք 

առաջին անգամ եք մուտք գործում համակարգ: 

 

 
 Կազմակերպիչը Zoom հավելվածը ներբեռնելուց հետո կարող է կազմակերպել 

հանդիպում նաև համակարգչի աշխատանքային սեղանին մեխանիկորեն 

ներբեռնված Zoom պատկերով պատուհանը ակտիվացնելու միջոցով: Zoom 

պատուհանը բացելուն պես համակարգը հնարավորություն կտա մուտք գործելու 

կազմակերպչի էլ. փոստի և գաղտնաբառի մուտքագրման միջոցով:  
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 Էլ. փոստի և համապատասխան գաղտնաբառի մուտքագրումից հետո կբացվի 

Zoom-ի աշխատանքային պատուհանը, որից հետո հանդիպում կազմակերպելու 

համար հարկավոր է սեղմել նոր հանդիպում /new meeting/ կոճակը: 

 
 Աշխատանքային պատուհանի բացվելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել միանալ 

հանդիպմանը միացված խոսափողով /Join with computer audio/ կոճակը, որպեսզի 

ձայնը լսելի լինի: 
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Միացված խոսափողով հանդիպմանը հաջողությամբ միանալուց հետո կբացվի Zoom-

ի աշխատանքային պատուհանը:  

1.2. ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ (ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ 

Ուղեցույցի այս բաժնում ներկայացվում են Zoom հավելվածի գործառումն ապահովող 

հնարավորությունները և գործիքները:  

 Հանդիպումը կարելի է կազմակերպել հետևյալ 3 հիմնական եղանակներով: 

1. Մուտք գործել zoom.us կայքի Ձեր հաշիվը և copy անել Zoom-ի կողմից 

ստեղծված Ձեր անձնական հղումն ու գաղտնաբառը և դրանք Ձեր նախընտրած 

համակարգով (yahoo.com, gmail.com, Facebook, Messenger, What'sUp, Viber և 

այլն) ուղարկել մասնակիցներին (ուսանողներին):  

             
2. Մուտք գործել zoom.us կայքի Ձեր հաշիվը և ձախ հատվածում ընտրել meetings 

(հանդիպումներ) տողը: Այնուհետև սեղմել Schedule a meeting (պլանավորել 

հանդիպում) տողը: 
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Այնուհետև նոր հանդիպում պլանավորելու համար պետք է գրել հանդիպման 

թեման, նկարագրությունը, ժամերը, տևողությունը և մի շարք այլ մանրամասներ: 

Նշվածներից պարտադիր դաշտ են համարվում միայն հանդիպման ժամը և 

տևողությունը (հավելվածը անվճար գործառելու դեպքում հանդիպման 

առավելագույն տևողությունը 40 րոպե է, իսկ վճարովի գործառման դեպքում՝ 

անսահմանափակ): 

 
Լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել պահպանել /save/ կոճակը և հանդիպման 

համապատասխան հղումը և գաղտնաբառը ուղարկել մասնակիցներին (ուսանողներին) 

Ձեր նախընտրած համակարգով (yahoo.com, gmail.com, Facebook, Messenger, What'sUp, 

Viber և այլն):  
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3. Ինչպես արդեն նշվել է, հնարավոր է հանդիպում կազմակերպել նաև Ձեր 

համակարգչում կամ հեռախոսում ներբեռնված Zoom հավելվածի պատկերի 

վրա սեղմելով, որտեղ բացված պատուհանում անհրաժեշտ է լրացնել այն էլ. 

փոստի հասցեն, որով կազմակերպիչը (դասախոսը) գրանցվել է Zoom-ում, 

ինչպես նաև մուտքագրել Zoom-ի համար ստեղծած գաղտնաբառը և այնուհետև 

սեղմել միանալ /sign in/ կոճակը: 

 

 
Համակարգ մուտք գործելուց հետո նոր հանդիպում կազմակերպելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել նոր հանդիպում /new meeting/ կոճակի ներքևի աջ անկյունում 

գտնվող նշանին, որտեղից կարելի ընտրել նախընտրելի տարբերակը /օգտագործել 

հանդիպման անձնական համարը /use my personal meeting ID/ կամ մուտքագրել 

հանդիպման համարը կամ հրավերը /copy ID or copy invitation/:   
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 Վերոնշյալ եղանակներից որևէ մեկով հանդիպում կազմակերպելուց հետո 

բացվում է պատուհան, որտեղ կարող եք սեղմել հրավիրել ուրիշների (invite others) 

կոճակը սեղմել կամ աջ կողմում բացված պատուհանի ներքևի հատվածում 

գտնվող հրավիրել /invite/ կոճակը՝ մասնակիցներին հրավիրելու համար: Կոճակը 

սեղմելուց հետո կբացվի պատուհան, որի ստորին հատվածում առկա է երկու 

կոճակ` հրավերն ուղարկել հղմամբ /copy URL/ կամ հրավիրել էլ. փոստի միջոցով 

/copy invitation/ կոճակը, որի դեպքում համակարգը կհիշի copy արված հղումը, որը 

կարող եք paste անել այլ համակարգերում (yahoo.com, gmail.com, Facebook, 

Messenger, What'sUp, Viber և այլն): 
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 Էկրանի ներքևի ձախ մասում գտնվում է բարձրախոսի նշանը, որը 

հնարավորություն է տալիս կառավարելու ձայնը /միացնել և անջատել/ (երբ մուտք եք 

գործում համակարգ, ձայնը մեխանիկորեն միացված է լինում):  

 
 Հաջորդ կոճակը տեսախցիկի կոճակն է, որը ծրագրին միանալու ժամանակ 

սովորաբար միացված է լինում (եթե ցանկանում եք հանդիպմանը միանալ 

անջատված տեսախցիկով, ապա համակարգը հնարավորություն է տալիս այն 

անջատել նախքան հանդիպմանը միանալը՝ էլեկտրոնային փոստը և գաղտնաբառը 

մուտքագրելիս): Եթե ցանկանում եք, որ մասնակիցները (ուսանողները) Ձեզ ոչ միայն 

լսեն, այլ նաև տեսնեն, պետք է սեղմել նշված կոճակի վրա, և տեսախցիկը կմիանա 

(հարկ է նշել, որ այն կապի միջոցը, որով միացել եք հանդիպմանը, պետք է ունենա 

տեսախցիկի (video camera) հնարավորություն):  

 
 Տեսախցիկը միացնելուց հետո Zoom-ը հնարավորություն է տալիս ծրագիրը 

բացելու ամբողջ էկրանով, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող մուտք գործել ամբողջ էկրանով /Enter full screen/ կոճակը, իսկ  եթե 

ցանկություն կա կրկին վերադառնալ փոքր էկրանի, պարզապես պետք է սեղմել 

ստեղնաշարի վրա գտնվող Esc կոճակը: 
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 Zoom հավելվածն ունի նաև սպասասրահի /Waiting room/  հնարավորություն, որը 

ենթադրում է, որ մասնակիցները չեն կարող մուտք գործել հանդիպում այնքան 

ժամանակ, մինչև հանդիպման կազմակերպիչը (դասախոսը) նրանց թույլ չտա: Այս 

գործառույթը հնարավորություն է տալիս կանխելու անցանկալի մասնակիցների 

մուտքը և մասնակցությունը հանդիպմանը:  

 

 Հաջորդը կառավարել մասնակիցներին /manage participants/ կոճակն է, որը գործում 

է միայն այն դեպքում, եթե Դուք հանդիպման կազմակերպիչն եք: Նշված կոճակը ցույց 

է տալիս, թե քանի մասնակից (ուսանող) է ներկա հանդիպմանը: Սեղմելով այս 

կոճակը՝ ըստ անուն ազգանունների կարելի է տեսնել մասնակիցներին 

(ուսանողներին): Այս պատուհանում յուրաքանչյուր մասնակցի անվան դիմաց առկա 

են տվյալ մասնակցի բարձրախոսի և տեսախցկի կառավարման կոճակները, որոնք 

հանդիպման սկզբում սովորաբար միացված են լինում, եթե մասնակիցները 

(ուսանողները) դրանք նախապես անջատված չեն լինում: Այս կոճակների միջոցով 

կարելի է կառավարել հանդիպման մասնակիցների (ուսանողների) ձայնը` 

միացնելով կամ անջատելով այն մասնակցի բարձրախոսը կամ տեսախցիկը, որին 

ցանկանում եք լսել կամ խոսք փոխանցել: Եթե ցանկություն կա տվյալ մասնակցի 

(ուսանողի) ձայնի ազդանշանը անջատել, ապա անհրաժեշտ է ընտրել բարձրախոսի 

կոճակը և սեղմել լռել /mute/ կոճակը, իսկ խոսափողը կրկին ակտիվացնելու համար 

կատարում եք նույն գործողությունը՝ սեղմելով unmute կոճակը:  
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1. Եթե ցանկություն կա անջատել տեսախցիկը, ապա անհրաժեշտ է ընտրել 

տեսախցիկի նշանը, այնուհետև սեղել ավելի /more/ կոճակը: Բացված փոքր 

պատուհանից անհրաժեշտ է ընտրել դադարեցնել տեսակապը /stop video/ կոճակը: 

Հակառակ գործողությունն անելու համար անհրաժեշտ է սեղմել կրկին ավելի 

/more/ կոճակը և բացված պատուհանից ընտրել խնդրել սկսել տեսազանգը /ask to 

start video/ կոճակը:  

 
2. Եթե անհրաժեշտ է, որ լսելի լինի միայն հանդիպման կազմակերպչի ձայնը, ապա 

անհրաժեշտ է սեղմել պատուհանի ներքևում գտնվող լռեցնել բոլորին /mute all/ 

կոճակը, իսկ հակառակ գործողությունն անելու համար` պարզապես սեղմել 

unmute կոճակը:  



18 
 

 
3. Բացի այդ, սեղմելով ներքևի մասում գտնվող ավելի /more/ կոճակը` բացվում է 

պատուհան, որտեղ ընտրելով մասնակիցներին թույլ տալ անջատել իրենց 

խոսափողերը /allow participants to mute themselves/ տողը՝ մասնակիցները 

(ուսանողները) հնարավորություն կունենան անհրաժեշտության դեպքում 

անջատելու սեփական խոսափողը, իսկ եթե վեաձև նշանը թողնվի 

մասնակիցներին թույլ տալ անվանափոխություն կատարել /allow participants to 

rename themselves/ տողում, մասնակիցները հնարավորություն կունենան փոխելու 

իրենց անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն), որն այդքան էլ 

նպատակահարմար չէ:  

 
 Եթե կազմակերպիչը ցանկանում է խոսքի կամ ձայնի իրավունք տալ 

մասնակիցներին, ապա վերջիններս կարող են սեղմել  ձեռք բարձրացնել /raise hand/ 

կոճակը հարց տալու կամ հարցերին պատասխանելու համար: Հանդիպման 

կազմակերպիչը (դասախոսը) նշված գործառույթը չունի, սակայն նա կարող է սեղմել 

կառավարել մասնակիցներին /manage participants/ կոճակը, որից հետո աջ 

անկյունում` ձեռք բարձրացրած մասնակիցների անուն-ազգանունների կողքին 

տեսանելի կլինի ձեռք բարձրացնելու նշանը: 
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 Հաջորդ կոճակը կիսվել էկրանով /share screen/ կոճակն է, որը հնարավորություն է 

տալիս մասնակիցների հետ էկրանի միջոցով կիսվել ցանկացած նյութով` սեփական 

էկրանը տեսանելի դարձնելով հանդիպման բոլոր մասնակիցներին: Եթե ցանկանում 

եք, որ մասնակիցներին հասանելի չլինի Ձեր համակարգչի աշխատասեղանը 

(desktop), ապա նախօրոք անհրաժեշտ է բացել այն նյութը, պատուհանը կամ 

տեսանյութը, որը ցանկանում եք տեսանելի դարձնել մասնակիցներին: Էկրանով 

կիսվելու համար անհրաժեշտ է պատուհանը բացելուց հետո ընտրել այն նյութը, որով 

ցականում եք կիսվել, այնուհետև անհրաժեշտ է սեղմել կիսվել /share/ կոճակը, և 

արդեն համապատսախան նյութը տեսանելի կլինի բոլոր մասնակիցներին: 

 
 Ավարտելուց  հետո անհրաժեշտ է սեղմել դադարեցնել կիսվել /stop sharing/ կոճակը:  

 

 
Այս գործիքը նաև հնարավորություն է տալիս կիսվել որևէ տեսանյութով: Անհրաժեշտ 

է կատարել նույն գործողությունները, բայց բացված պատուհանի ներքևի ձախ 
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մասում պարտադիր պետք է նշել լսելի դարձնել համակարգչի ձայնը /share computer 

sound/ կոճակը, որպեսզի տեսանյութի ձայնը լսելի լինի մասնակիցներին:  

 
Նույն կիսվել էկրանով  /share screen/ կոճակը սեղմելով կարող ենք գրատախտակ 

ունենալ, որի համար անհրաժեշտ է բացված պատուհանում նշել white board 

պատուհանը և սեղմել կիսվել /share/ կոճակը:  

 
 Հաջորդ կոճակը հաղորդագրություն /chat/ կոճակն է, որը սեղմելով բացվում է 

պատուհան, որտեղ անհրաժեշտութան դեպքում հանդիպման ընթացքում կարելի է 

մասնակիցների հետ հաղորդակցվել նաև գրավոր տարբերակով՝ տեքստը հավաքելով 

գրել հաղորդագրությունն այստեղ /type message here/ տողում: Հաղորդագրության 

պատուհանում սեղմելով բոլորը /everyone/ կոճակը` գրված հաղորդագրությունը 

հասնելի կլինի բոլոր մասնակիցներին:  
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Հաղորդագրությունը գրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել մուտք /enter/ կոճակը, 

սակայն եթե ցանկանում եք, որ հաղորդագրությունը հասանելի լինի կոնկրետ 

մասնակցի, ապա բոլորը /everyone/ կոճակը սեղմելով կբացվի փոքր պատուհան, 

որտեղ տեսանելի կլինեն բոլոր մասնակիցների անունները, անհրաժեշտ է ընտրել 

տվյալ մասնակցի անվան տեղը և սեղմել  մուտք /enter/ կոճակը:  

 Հաջորդը ձայնագրում /record/ կոճակն է, որը սեղմելով հնարավոր կլինի ձայնագրել 

առցանց հանդիպումը: Հնարավոր է ձայնագրել ինչպես ամբողջ հանդիպումը, այնպես 

էլ հատվածեր հանդիպումից՝ սեղմելով դադարեցնել /pause/ կամ ձայնագրել /record/ 

կոճակ: Zoom-ը ձայնագրված հանդիպումը հանդիպման ավարտից անմիջապես հետո 

դարձնում է տեսագրված ձայնագրում և այն ավտոմատ կերպով (MP և Video 

տարբերակներով) ուղարկում է Ձեր համակարգչին, եթե Դուք Zoom համակարգին 

միացել եք անվճար, սակայն եթե դուք օգտվում եք Zoom-ի վճարովի տարբերակից, 

ապա ձայնագրված հանդիպումը կարող է ըստ Ձեր ընտրության ուղարկվել նաև Ձեր 

iCloud-ին կամ ներբեռնել Youtube-ում:   

 

 
 

 Հաջորդը վերջացնել հանդիպումը /End Meeting/ կոճակն է, որը սեղմելով կբացվի 

պատուհան, որտեղից էլ հարկավոր է նշել վերջացնել հանդիպումը բոլորի համար /end 

meeting for all/ տողը: Հանդիպման կազմակերպիչը կարող է ընտրել նաև դուրս գալ 

հանդիպումից /Leave Meeting/ տարբերակը, որի դեպքում կազմակերպիչը 
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(դասախոսը) դուրս կգա հանդիպումից, իսկ մասնակիցները (ուսանողները) 

կշարունակեն հանդիպումը:  

 
 

 
 

 Zoom-ից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ անկյունում գտնվող 

փոքր պատկերի վրա՝ բացված պատուհանում ընտրելով դուրս գալ /sign out/  տողը:    
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1.3. ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

(ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ 

 

 Կազմակերպչի (դասախոսի) կողմից կազմակերպվող հանդիպմանը մասնակցելու 

համար անհրաժեշտ է Zoom հավելվածը ներբեռնել համակարգչում կամ այլ 

համապատասխան էլեկտրոնային սարքավորման մեջ` Google կամ նմանատիպ 

այլ որոնողական համակարգերի հասցեի տողում գրելով ներբեռնել zoom /download 

zoom/:  

 
 Zoom հավելվածը ներբեռնելուց հետո Ձեր համակարգչի կամ համապատասխան 

այլ սարքավորման աշխատանքային պատուհանի/էկրանի վրա համակարգն 

ավտոմատ կերպով ցույց կտա Zoom հավելվածի պատկերը: 

 
 Zoom պատուհանը բացելուն պես համակարգը հնարավորություն կտա միանալ 

հանդիպմանը /join a meeting/ կոճակը սեղմելու միջոցով մուտքագրել 

կազմակերպչի կողմից ուղարկված հանդիպման հղումը կամ համարը, որից 

անմիջապես հետո համակարգը կպահանջի վեցանիշ գաղտնաբառ (այն նույնպես 

պետք է տրամադրվի կազմակերպչի կողմից):  
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 Հանդիպմանը միանալուց հետո հայտնվում է Zoom-ի աշխատանքային 

պատուհանը, որի ներքևի ձախ մասում գտնվում է բարձրախոսի նշանը, որը 

հնարավորություն է տալիս կառավարելու ձայնը /միացնել և անջատել/ (երբ մուտք եք 

գործում համակարգ, ձայնը մեխանիկորեն միացված է լինում):  

 
 Հաջորդ կոճակը տեսախցիկի կոճակն է, որը ծրագրին միանալու ժամանակ 

սովորաբար միացված է լինում (եթե ցանկանում եք հանդիպմանը միանալ 

անջատված տեսախցիկով, ապա համակարգը հնարավորություն է տալիս այն 

անջատել նախքան հանդիպմանը միանալը): Եթե ցանկանում եք, որ հանդիպման 
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կազմակերպիչը և այլ մասնակիցները Ձեզ ոչ միայն լսեն, այլ նաև տեսնեն, պետք է 

սեղմել նշված կոճակի վրա, և տեսախցիկը կմիանա (հարկ է նշել, որ այն կապի 

միջոցը, որով միացել եք հանդիպմանը, պետք է ունենա տեսախցիկի (video camera) 

հնարավորություն):  

 
 Տեսախցիկը միացնելուց հետո Zoom-ը հնարավորություն է տալիս ծրագիրը 

բացելու ամբողջ էկրանով, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող մուտք գործել ամբողջ էկրանով /Enter full screen/ կոճակը, իսկ  եթե 

ցանկություն կա կրկին վերադառնալ փոքր էկրանի, պարզապես պետք է սեղմել 

ստեղնաշարի վրա գտնվող Esc կոճակը: 

 
 

 Հաջորդը մասնակիցներ / participants/ կոճակն է, որը ցույց է տալիս հանդիպմանը 

մասնակցողներին:  

 Եթե մասնակիցը (ուսանողը) ցանկանում է խոսքի կամ ձայնի իրավունք ստանալ, 

ապա վերջինս պետք է սեղմի մասնակիցներ / participants/ կոճակը, որից հետո 

անհրաժեշտ է սեղմել  ձեռք բարձրացնել /raise hand/ կոճակը:  
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 Հաջորդ կոճակը կիսվել էկրանով /share screen/ կոճակն է, որը հնարավորություն է 

տալիս էկրանի միջոցով կիսվել ցանկացած նյութով` սեփական էկրանը տեսանելի 

դարձնելով հանդիպման կազմակերպչին և մասնակիցներին: Եթե ցանկանում եք, որ 

մասնակիցներին հասանելի չլինի Ձեր համակարգչի աշխատասեղանը (desktop), 

ապա նախօրոք անհրաժեշտ է բացել այն նյութը, պատուհանը կամ տեսանյութը, որը 

ցանկանում եք տեսանելի դարձնել: Էկրանով կիսվելու համար անհրաժեշտ է 

պատուհանը բացելուց հետո ընտրել այն նյութը, որով ցականում եք կիսվել, 

այնուհետև անհրաժեշտ է սեղմել կիսվել /share/ կոճակը, և արդեն համապատսախան 

նյութը տեսանելի կլինի բոլոր մասնակիցներին: 

 
 Ավարտելուց  հետո անհրաժեշտ է սեղմել դադարեցնել կիսվել /stop sharing/ կոճակը:  

 

 
Կիսվել էկրանով /share screen/ գործիքը հնարավորություն է տալիս կիսվելու նաև որևէ 

տեսանյութով կամ շնորհանդեսով (PPT): Անհրաժեշտ է կատարել նույն 

գործողությունները, բայց բացված պատուհանի ներքևի ձախ մասում պարտադիր 

պետք է նշել լսելի դարձնել համակարգչի ձայնը /share computer sound/ կոճակը, 

որպեսզի տեսանյութի ձայնը լսելի լինի:  
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Նույն կիսվել էկրանով  /share screen/ կոճակը սեղմելով կարող ենք գրատախտակ 

ունենալ, որի համար անհրաժեշտ է բացված պատուհանում նշել white board 

պատուհանը և սեղմել կիսվել /share/ կոճակը:  

 
 Հաջորդ կոճակը հաղորդագրություն /chat/ կոճակն է, որը սեղմելով բացվում է 

պատուհան, որտեղ անհրաժեշտութան դեպքում հանդիպման ընթացքում կարելի է 

կազմակերպչի կամ մասնակիցների հետ հաղորդակցվել նաև գրավոր տարբերակով՝ 

տեքստը հավաքելով գրել հաղորդագրությունն այստեղ /type message here/ տողում: 

Հաղորդագրության պատուհանում սեղմելով բոլորը /everyone/ կոճակը` գրված 

հաղորդագրությունը հասնելի կլինի բոլոր մասնակիցներին:  
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Հաղորդագրությունը գրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել մուտք /enter/ կոճակը, 

սակայն եթե ցանկանում եք, որ հաղորդագրությունը հասանելի լինի կոնկրետ 

մասնակցի, ապա բոլորը /everyone/ կոճակը սեղմելով կբացվի փոքր պատուհան, 

որտեղ տեսանելի կլինեն բոլոր մասնակիցների անունները, անհրաժեշտ է ընտրել 

տվյալ մասնակցի անվան տեղը և սեղմել  մուտք /enter/ կոճակը:  

 Հաջորդը դուրս գալ հանդիպումից /Leave Meeting/ կոճակն է, որը սեղմելով Դուք 

դուրս կգաք հանդիպումից:  
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ԳԼՈՒԽ 2.  ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ (ՌՈՒՍԵՐԵՆ 

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐՈՎ) 
 

 

2.1. ZOOM ՀԱՇՎԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ (ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ) 

ՀԱՄԱՐ 

Ուղեցույցի այս բաժնում կներկայացվեն քայլեր, որոնց հաջորդաբար կատարումը 

հնարավորություն կտա Zoom հավելվածում ստեղծելու անձնական հաշիվ: Մեկ Zoom 

հաշիվը կարող է դիտարկվել որպես մեկ լսարան, որտեղ հաջորդաբար կարելի է 

կազմակերպել տարբեր հանդիպումներ: Zoom հավելվածում անձնական հաշիվ 

ստեղծելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը. 

 Google կամ ցանկացած նմանատիպ որոնողական համակարգի հասցեի տողում 

անհրաժեշտ է հավաքել Zoom հավելվածի կայքի անունը` zoom.us, այնուհետև 

սեղմել մուտք գործել /войти/ կոճակը: Որոնողական համակարգը կգտնի 

անհրաժեշտ կայքը, որից հետո պետք է սեղմել կայքի անվան վրա և մուտք գործել 

համակարգ. 
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 Գրանցվելու համար բացված կայքում անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող գրանցվել անվճար / ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ БЕСПЛАТНО / կոճակը: 

 

 Այնուհետև բացված էջի ակտիվ տողում մուտքագրել օգտատիրոջ էլ. փոստի 

հասցեն, այնուհետև սեղմել գրանցվել /Регистрация/ կոճակը, որից հետո Zoom 

կայքը հաստատման նամակ կուղարկի նշած էլ. փոստի հասցեին: Նշենք, որ Zoom-

ի հաշիվ հնարավոր է մուտք գործել նաև Google-ի կամ Facebook-ի հաշիվներով՝ 

սեղմելով մուտք գործել Google-ի միջոցով /Войти с помощью Google/ կամ մուտք 

գործել Facebook-ի միջոցով /Войти с помощью Facebook/ համապատասխան տողը:  
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 Վերոնշյալ գործողությունները կատարելուց հետո անհրաժեշտ է մուտք գործել այն 

էլ. փոստի հասցե, որը նշվել է Zoom կայքում: Ձեր էլ. փոստի հասցեին Zoom-ի 

կողմից ուղարկված կլինի ակտիվացման հղումը պարունակող նամակ, որը 

բացելուց հետո անհրաժեշտ է ակտիվացնել այն՝ սեղմելով ակտիվացնել հաշիվը 

/Активировать учетную запись / կոճակը: 
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 Այնուհետև բացված էջում անհրաժեշտ է լրացնել օգտատիրոջ անունը /имя/, 

ազգանունը /фамилия/ և համապատասխան գաղտնաբառը /пароль/: Գաղտնաբառը 

պետք է պարունակի ամենաքիչը 8 նիշ, առնվազն 1 տառ և 1 թիվ, մեծատառ և 

փոքրատառ տառեր, գաղտնաբառը չի կարող պարունակել կրկնվող նիշեր, 

հաջորդական թվեր և տառեր, գաղտաբառը պետք է լինի լատինատառ 

/գաղտնաբառի օրինակ` English.2020: 

  
 Նույն գաղտնաբառը անհրաժեշտ է մուտքագրել /Подтвердить пароль/ ներքևի 

պատուհանում, այնուհետև սեղմել շարունակել /Продолжить / կոճակը: 
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 Բացված հաջորդ պատուհանը պարտադիր չէ լրացնել (եթե ցանկություն չկա  այլ 

գործընկերների կամ մասնակիցների հրավիրել ստեղծելու իրենց անձնական Zoom 

հաշիվը), պարզապես սեղմել բաց թողնել այս քայլը /Пропустить этот шаг/ կոճակը, 

և կբացվի նոր էջ: 

 

 Հանդիպում կազմակերպելու համար հարկավոր է սեղմել բացված էջի ներքևի 

հատվածում գտնվող  սկսել հանդիպումը հիմա /Начать конференцию сейчас/ 

կոճակը: 
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 Հանդիպման մեկնարկ /Начать встречу/ էջում սեղմել ներբեռնել և ակտիվացնել 

Zoom-ը /Загрузите приложение здесь/, որպեսզի ծրագիրը ներբեռնվի և ակտիվանա: 

 

 Ծրագրի ներբեռնումից հետո կբացվի Zoom-ի աշխատանքային պատուհանը:  

 Zoom հավելվածը հնարավոր է նաև ներբեռնել Google կամ նմանատիպ այլ 

որոնողական համակարգերի միջոցով՝ հասցեի տողում գրելով ներբեռնել zoom     

/Скачать Зум/: Այս գործողությունը անհրաժեշտ է իրականացնել, եթե Դուք առաջին 

անգամ եք մուտք գործում համակարգ: 
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 Կազմակերպիչը Zoom հավելվածը ներբեռնելուց հետո կարող է կազմակերպել 

հանդիպում նաև համակարգչի աշխատանքային սեղանին մեխանիկորեն 

ներբեռնված Zoom պատկերով պատուհանը ակտիվացնելու միջոցով: Zoom 

պատուհանը բացելուն պես համակարգը հնարավորություն կտա մուտք գործելու 

կազմակերպչի էլ. փոստի և գաղտնաբառի մուտքագրման միջոցով:  

 

 
 Էլ. փոստի և համապատասխան գաղտնաբառի մուտքագրումից հետո կբացվի 

Zoom-ի աշխատանքային պատուհանը, որից հետո հանդիպում կազմակերպելու 

համար հարկավոր է սեղմել նոր հանդիպում /новая конференция / կոճակը: 
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 Աշխատանքային պատուհանի բացվելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել միանալ 

հանդիպմանը միացված խոսափողով /Войти с использованием звука компьютера 

/ կոճակը, որպեսզի ձայնը լսելի լինի: 

 
Միացված խոսափողով հանդիպմանը հաջողությամբ միանալուց հետո կբացվի Zoom-

ի աշխատանքային պատուհանը:  

 

 

2.2. ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐԻ (ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ 

Ուղեցույցի այս բաժնում ներկայացվում են Zoom հավելվածի գործառումն ապահովող 

հնարավորությունները և գործիքները:  

 Հանդիպումը կարելի է կազմակերպել հետևյալ 3 հիմնական եղանակներով: 

4. Մուտք գործել zoom.us կայքի Ձեր հաշիվը և копия անել Zoom-ի կողմից 

ստեղծված Ձեր անձնական հղումն ու գաղտնաբառը և դրանք Ձեր նախընտրած 

համակարգով (yahoo.com, gmail.com, Facebook, Messenger, What'sUp, Viber և 

այլն) ուղարկել մասնակիցներին (ուսանողներին):  
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5. Մուտք գործել zoom.us կայքի Ձեր հաշիվը և ձախ հատվածում ընտրել 

հանդիպումներ /конференции/ տողը: Այնուհետև սեղմել պլանավորել 

հանդիպում /Запланировать конференцию/ տողը: 

 
 

 
Այնուհետև նոր հանդիպում պլանավորելու համար պետք է գրել հանդիպման 

թեման, նկարագրությունը, ժամերը, տևողությունը և մի շարք այլ մանրամասներ: 

Նշվածներից պարտադիր դաշտ են համարվում միայն հանդիպման ժամը և 

տևողությունը (հավելվածը անվճար գործառելու դեպքում հանդիպման 
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առավելագույն տևողությունը 40 րոպե է, իսկ վճարովի գործառման դեպքում՝ 

անսահմանափակ): 

 
 

Լրացնելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել պահպանել /сохранить/ կոճակը և 

հանդիպման համապատասխան հղումը և գաղտնաբառը ուղարկել մասնակիցներին 

(ուսանողներին) Ձեր նախընտրած համակարգով (yahoo.com, gmail.com, Facebook, 

Messenger, What'sUp, Viber և այլն):  

 

6. Ինչպես արդեն նշվել է, հնարավոր է հանդիպում կազմակերպել նաև Ձեր 

համակարգչում կամ հեռախոսում ներբեռնված Zoom հավելվածի պատկերի 

վրա սեղմելով, որտեղ բացված պատուհանում անհրաժեշտ է լրացնել այն էլ. 

փոստի հասցեն, որով կազմակերպիչը (դասախոսը) գրանցվել է Zoom-ում, 

ինչպես նաև մուտքագրել Zoom-ի համար ստեղծած գաղտնաբառը և այնուհետև 

սեղմել միանալ /войти в/ կոճակը: 
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Համակարգ մուտք գործելուց հետո նոր հանդիպում կազմակերպելու համար 

անհրաժեշտ է սեղմել նոր հանդիպում /новая конференция/ կոճակի ներքևի աջ 

անկյունում գտնվող նշանին, որտեղից կարելի ընտրել նախընտրելի տարբերակը 

/օգտագործել հանդիպման անձնական համարը /Использовать мой идентификатор 

персональной конференции (PMI)/ կամ մուտքագրել հանդիպման համարը կամ 

հրավերը /Копировать идентификатор, Копировать приглашение/:   
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 Վերոնշյալ եղանակներից որևէ մեկով հանդիպում կազմակերպելուց հետո 

բացվում է պատուհան, որտեղ կարող եք սեղմել հրավիրել ուրիշների /Пригласить 

других участников/ կոճակը սեղմել կամ աջ կողմում բացված պատուհանի ներքևի 

հատվածում գտնվող հրավիրել /пригласить/ կոճակը՝ մասնակիցներին հրավիրելու 

համար: Կոճակը սեղմելուց հետո կբացվի պատուհան, որի ստորին հատվածում 

առկա է երկու կոճակ` հրավերն ուղարկել հղմամբ /Копировать URL/ կամ հրավիրել 

էլ. փոստի միջոցով /Копировать приглашение/ կոճակը, որի դեպքում համակարգը 

կհիշի копировать արված հղումը, որը կարող եք вставить անել այլ համակարգերում 

(yahoo.com, gmail.com, Facebook, Messenger, What'sUp, Viber և այլն): 
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 Էկրանի ներքևի ձախ մասում գտնվում է բարձրախոսի նշանը, որը 

հնարավորություն է տալիս կառավարելու ձայնը /միացնել և անջատել/ (երբ մուտք եք 

գործում համակարգ, ձայնը մեխանիկորեն միացված է լինում):  
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 Հաջորդ կոճակը տեսախցիկի կոճակն է, որը ծրագրին միանալու ժամանակ 

սովորաբար միացված է լինում (եթե ցանկանում եք հանդիպմանը միանալ 

անջատված տեսախցիկով, ապա համակարգը հնարավորություն է տալիս այն 

անջատել նախքան հանդիպմանը միանալը՝ էլեկտրոնային փոստը և գաղտնաբառը 

մուտքագրելիս): Եթե ցանկանում եք, որ մասնակիցները (ուսանողները) Ձեզ ոչ միայն 

լսեն, այլ նաև տեսնեն, պետք է սեղմել նշված կոճակի վրա, և տեսախցիկը կմիանա 

(հարկ է նշել, որ այն կապի միջոցը, որով միացել եք հանդիպմանը, պետք է ունենա 

տեսախցիկի (video camera) հնարավորություն):  

 
 Տեսախցիկը միացնելուց հետո Zoom-ը հնարավորություն է տալիս ծրագիրը 

բացելու ամբողջ էկրանով, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող մուտք գործել ամբողջ էկրանով /Войти в полноэкранный режим/ կոճակը, 



43 
 

իսկ  եթե ցանկություն կա կրկին վերադառնալ փոքր էկրանի, պարզապես պետք 

է սեղմել ստեղնաշարի վրա գտնվող Esc կոճակը: 

 
 Zoom հավելվածն ունի նաև սպասասրահի /Комната ожидания/  

հնարավորություն, որը ենթադրում է, որ մասնակիցները չեն կարող մուտք 

գործել հանդիպում այնքան ժամանակ, մինչև հանդիպման կազմակերպիչը 

(դասախոսը) նրանց թույլ չտա: Այս գործառույթը հնարավորություն է տալիս 

կանխելու անցանկալի մասնակիցների մուտքը և մասնակցությունը 

հանդիպմանը:  

 
 Հաջորդը կառավարել մասնակիցներին /Управлять участниками/ կոճակն է, որը 

գործում է միայն այն դեպքում, եթե Դուք հանդիպման կազմակերպիչն եք: 

Նշված կոճակը ցույց է տալիս, թե քանի մասնակից (ուսանող) է ներկա 

հանդիպմանը: Սեղմելով այս կոճակը՝ ըստ անուն ազգանունների կարելի է 

տեսնել մասնակիցներին (ուսանողներին): Այս պատուհանում յուրաքանչյուր 

մասնակցի անվան դիմաց առկա են տվյալ մասնակցի բարձրախոսի և 

տեսախցկի կառավարման կոճակները, որոնք հանդիպման սկզբում 

սովորաբար միացված են լինում, եթե մասնակիցները (ուսանողները) դրանք 
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նախապես անջատված չեն լինում: Այս կոճակների միջոցով կարելի է 

կառավարել հանդիպման մասնակիցների (ուսանողների) ձայնը` միացնելով 

կամ անջատելով այն մասնակցի բարձրախոսը կամ տեսախցիկը, որին 

ցանկանում եք լսել կամ խոսք փոխանցել: Եթե ցանկություն կա տվյալ 

մասնակցի (ուսանողի) ձայնի ազդանշանը անջատել, ապա անհրաժեշտ է 

ընտրել բարձրախոսի կոճակը և սեղմել լռել /Включить звук/ կոճակը, իսկ 

խոսափողը կրկին ակտիվացնելու համար կատարում եք նույն գործողությունը՝ 

սեղմելով Выключить звук կոճակը:  

 
 

4. Եթե ցանկություն կա անջատել տեսախցիկը, ապա անհրաժեշտ է ընտրել 

տեսախցիկի նշանը, այնուհետև սեղել ավելի /Еще/ կոճակը: Բացված փոքր 

պատուհանից անհրաժեշտ է ընտրել դադարեցնել տեսակապը /остановить видео / 

կոճակը: Հակառակ գործողությունն անելու համար անհրաժեշտ է սեղմել կրկին 

ավելի /Еще/ կոճակը և բացված պատուհանից ընտրել խնդրել սկսել տեսազանգը 

/Попросить включить видео/ կոճակը:  
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5. Եթե անհրաժեշտ է, որ լսելի լինի միայն հանդիպման կազմակերպչի ձայնը, ապա 

անհրաժեշտ է սեղմել պատուհանի ներքևում գտնվող լռեցնել բոլորին /Выключить 

звук для всех/ կոճակը, իսկ հակառակ գործողությունն անելու համար` 

պարզապես սեղմել Включить звук կոճակը:  

 
6. Բացի այդ, սեղմելով ներքևի մասում գտնվող ավելի /Еще/ կոճակը` բացվում է 

պատուհան, որտեղ ընտրելով մասնակիցներին թույլ տալ անջատել իրենց 

խոսափողերը /Разрешить участникам включать свой звук/ տողը՝ մասնակիցները 

(ուսանողները) հնարավորություն կունենան անհրաժեշտության դեպքում 

անջատելու սեփական խոսափողը, իսկ եթե վեաձև նշանը թողնվի 

մասնակիցներին թույլ տալ անվանափոխություն կատարել /Разрешить участникам 

переименовать себя/ տողում, մասնակիցները հնարավորություն կունենան 

փոխելու իրենց անձնական տվյալները (անուն, ազգանուն), որն այդքան էլ 

նպատակահարմար չէ:  

 
 Եթե կազմակերպիչը ցանկանում է խոսքի կամ ձայնի իրավունք տալ 

մասնակիցներին, ապա վերջիններս կարող են սեղմել  ձեռք բարձրացնել 

/Поднять руку/ կոճակը հարց տալու կամ հարցերին պատասխանելու համար: 

Հանդիպման կազմակերպիչը (դասախոսը) նշված գործառույթը չունի, սակայն 

նա կարող է սեղմել կառավարել մասնակիցներին /Управлять участниками/ 
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կոճակը, որից հետո աջ անկյունում` ձեռք բարձրացրած մասնակիցների 

անուն-ազգանունների կողքին տեսանելի կլինի ձեռք բարձրացնելու նշանը: 

 
 Հաջորդ կոճակը կիսվել էկրանով /Демонстрация экрана/ կոճակն է, որը 

հնարավորություն է տալիս մասնակիցների հետ էկրանի միջոցով կիսվել 

ցանկացած նյութով` սեփական էկրանը տեսանելի դարձնելով հանդիպման 

բոլոր մասնակիցներին: Եթե ցանկանում եք, որ մասնակիցներին հասանելի 

չլինի Ձեր համակարգչի աշխատասեղանը (рабочий стол), ապա նախօրոք 

անհրաժեշտ է բացել այն նյութը, պատուհանը կամ տեսանյութը, որը 

ցանկանում եք տեսանելի դարձնել մասնակիցներին: Էկրանով կիսվելու 

համար անհրաժեշտ է պատուհանը բացելուց հետո ընտրել այն նյութը, որով 

ցականում եք կիսվել, այնուհետև անհրաժեշտ է սեղմել կիսվել /Совместное 

использование/ կոճակը, և արդեն համապատսախան նյութը տեսանելի կլինի 

բոլոր մասնակիցներին: 
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 Ավարտելուց  հետո անհրաժեշտ է սեղմել դադարեցնել կիսվել /Остановить 

демонстрацию/ կոճակը:  

 

 
Այս գործիքը նաև հնարավորություն է տալիս կիսվել որևէ տեսանյութով: Անհրաժեշտ 

է կատարել նույն գործողությունները, բայց բացված պատուհանի ներքևի ձախ 

մասում պարտադիր պետք է նշել լսելի դարձնել համակարգչի ձայնը /Совместное 

использование звука компьютера/ կոճակը, որպեսզի տեսանյութի ձայնը լսելի լինի 

մասնակիցներին:  

 
Նույն կիսվել էկրանով  /Демонстрация экрана/ կոճակը սեղմելով կարող ենք 

գրատախտակ ունենալ, որի համար անհրաժեշտ է բացված պատուհանում նշել Доска 

сообщений պատուհանը և սեղմել կիսվել /Совместное использование/ կոճակը:  
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 Հաջորդ կոճակը հաղորդագրություն /Чат/ կոճակն է, որը սեղմելով բացվում է 

պատուհան, որտեղ անհրաժեշտութան դեպքում հանդիպման ընթացքում 

կարելի է մասնակիցների հետ հաղորդակցվել նաև գրավոր տարբերակով՝ 

տեքստը հավաքելով գրել հաղորդագրությունն այստեղ /Введить здесь 

сообщение/ տողում: Հաղորդագրության պատուհանում սեղմելով բոլորը /Все/ 

կոճակը` գրված հաղորդագրությունը հասնելի կլինի բոլոր մասնակիցներին:  

 
Հաղորդագրությունը գրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել մուտք /войти/ կոճակը, 

սակայն եթե ցանկանում եք, որ հաղորդագրությունը հասանելի լինի կոնկրետ 

մասնակցի, ապա բոլորը /Все/ կոճակը սեղմելով կբացվի փոքր պատուհան, որտեղ 

տեսանելի կլինեն բոլոր մասնակիցների անունները, անհրաժեշտ է ընտրել տվյալ 

մասնակցի անվան տեղը և սեղմել  մուտք /войти/ կոճակը:  

 Հաջորդը ձայնագրում /Запись/ կոճակն է, որը սեղմելով հնարավոր կլինի 

ձայնագրել առցանց հանդիպումը: Հնարավոր է ձայնագրել ինչպես ամբողջ 

հանդիպումը, այնպես էլ հատվածեր հանդիպումից՝ սեղմելով դադարեցնել 
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/Запись приостановлена / կամ ձայնագրել /Запись/ կոճակ: Zoom-ը ձայնագրված 

հանդիպումը հանդիպման ավարտից անմիջապես հետո դարձնում է 

տեսագրված ձայնագրում և այն ավտոմատ կերպով (MP և Video 

տարբերակներով) ուղարկում է Ձեր համակարգչին, եթե Դուք Zoom 

համակարգին միացել եք անվճար, սակայն եթե դուք օգտվում եք Zoom-ի 

վճարովի տարբերակից, ապա ձայնագրված հանդիպումը կարող է ըստ Ձեր 

ընտրության ուղարկվել նաև Ձեր iCloud-ին կամ ներբեռնել Youtube-ում:   

 

 
 

 Հաջորդը վերջացնել հանդիպումը /Завершить конференцию/ կոճակն է, որը 

սեղմելով կբացվի պատուհան, որտեղից էլ հարկավոր է նշել վերջացնել 

հանդիպումը բոլորի համար /Завершить конференцию для всех/ տողը: 

Հանդիպման կազմակերպիչը կարող է ընտրել նաև դուրս գալ հանդիպումից 

/Выйти из конференции/ տարբերակը, որի դեպքում կազմակերպիչը 

(դասախոսը) դուրս կգա հանդիպումից, իսկ մասնակիցները (ուսանողները) 

կշարունակեն հանդիպումը:  
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 Zoom-ից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ անկյունում 

գտնվող փոքր պատկերի վրա՝ բացված պատուհանում ընտրելով դուրս գալ 

/Выход/  տողը:    
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2.3. ZOOM ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

(ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՐ 

 

 Կազմակերպչի (դասախոսի) կողմից կազմակերպվող հանդիպմանը մասնակցելու 

համար անհրաժեշտ է Zoom հավելվածը ներբեռնել համակարգչում կամ այլ 

համապատասխան էլեկտրոնային սարքավորման մեջ` Google կամ նմանատիպ 

այլ որոնողական համակարգերի հասցեի տողում գրելով ներբեռնել zoom /скачать 

зум/:  

 
 Zoom հավելվածը ներբեռնելուց հետո Ձեր համակարգչի կամ համապատասխան 

այլ սարքավորման աշխատանքային պատուհանի/էկրանի վրա համակարգն 

ավտոմատ կերպով ցույց կտա Zoom հավելվածի պատկերը: 

 
 Zoom պատուհանը բացելուն պես համակարգը հնարավորություն կտա միանալ 

հանդիպմանը /Войти в конференцию/ կոճակը սեղմելու միջոցով մուտքագրել 

կազմակերպչի կողմից ուղարկված հանդիպման հղումը կամ համարը, որից 

անմիջապես հետո համակարգը կպահանջի վեցանիշ գաղտնաբառ (այն նույնպես 

պետք է տրամադրվի կազմակերպչի կողմից):  
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 Հանդիպմանը միանալուց հետո հայտնվում է Zoom-ի աշխատանքային 

պատուհանը, որի ներքևի ձախ մասում գտնվում է բարձրախոսի նշանը, որը 

հնարավորություն է տալիս կառավարելու ձայնը /միացնել և անջատել/ (երբ մուտք եք 

գործում համակարգ, ձայնը մեխանիկորեն միացված է լինում):  
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 Հաջորդ կոճակը տեսախցիկի կոճակն է, որը ծրագրին միանալու ժամանակ 

սովորաբար միացված է լինում (եթե ցանկանում եք հանդիպմանը միանալ 

անջատված տեսախցիկով, ապա համակարգը հնարավորություն է տալիս այն 

անջատել նախքան հանդիպմանը միանալը): Եթե ցանկանում եք, որ հանդիպման 

կազմակերպիչը և այլ մասնակիցները Ձեզ ոչ միայն լսեն, այլ նաև տեսնեն, պետք է 

սեղմել նշված կոճակի վրա, և տեսախցիկը կմիանա (հարկ է նշել, որ այն կապի 

միջոցը, որով միացել եք հանդիպմանը, պետք է ունենա տեսախցիկի (video camera) 

հնարավորություն):  
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 Տեսախցիկը միացնելուց հետո Zoom-ը հնարավորություն է տալիս ծրագիրը 

բացելու ամբողջ էկրանով, որի համար անհրաժեշտ է սեղմել վերևի աջ մասում 

գտնվող մուտք գործել ամբողջ էկրանով /Войти в полноэкранный режим/ կոճակը, իսկ  

եթե ցանկություն կա կրկին վերադառնալ փոքր էկրանի, պարզապես պետք է սեղմել 

ստեղնաշարի վրա գտնվող Esc կոճակը: 
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 Հաջորդը մասնակիցներ  /участники/ կոճակն է, որը ցույց է տալիս հանդիպմանը 

մասնակցողներին:  

 Եթե մասնակիցը (ուսանողը) ցանկանում է խոսքի կամ ձայնի իրավունք ստանալ, 

ապա վերջինս պետք է սեղմի մասնակիցներ /участники/ կոճակը, որից հետո 

անհրաժեշտ է սեղմել  ձեռք բարձրացնել /Поднять руку/ կոճակը:  

 
 Հաջորդ կոճակը կիսվել էկրանով /Демонстрация экрана/ կոճակն է, որը 

հնարավորություն է տալիս էկրանի միջոցով կիսվել ցանկացած նյութով` սեփական 

էկրանը տեսանելի դարձնելով հանդիպման կազմակերպչին և մասնակիցներին: Եթե 

ցանկանում եք, որ մասնակիցներին հասանելի չլինի Ձեր համակարգչի 

աշխատասեղանը (desktop), ապա նախօրոք անհրաժեշտ է բացել այն նյութը, 

պատուհանը կամ տեսանյութը, որը ցանկանում եք տեսանելի դարձնել: Էկրանով 

կիսվելու համար անհրաժեշտ է պատուհանը բացելուց հետո ընտրել այն նյութը, որով 

ցականում եք կիսվել, այնուհետև անհրաժեշտ է սեղմել կիսվել /Совместное 

использованиe/ կոճակը, և արդեն համապատսախան նյութը տեսանելի կլինի բոլոր 

մասնակիցներին: 
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 Ավարտելուց  հետո անհրաժեշտ է սեղմել դադարեցնել կիսվել /Остановить 

демонстрацию/ կոճակը:  
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Կիսվել էկրանով /Демонстрация экрана/ գործիքը հնարավորություն է տալիս կիսվելու 

նաև որևէ տեսանյութով կամ շնորհանդեսով (PPT): Անհրաժեշտ է կատարել նույն 

գործողությունները, բայց բացված պատուհանի ներքևի ձախ մասում պարտադիր 

պետք է նշել լսելի դարձնել համակարգչի ձայնը /Совместное использование звука 

компьютера/ կոճակը, որպեսզի տեսանյութի ձայնը լսելի լինի:  

 
Նույն կիսվել էկրանով  /Демонстрация экрана/ կոճակը սեղմելով կարող ենք 

գրատախտակ ունենալ, որի համար անհրաժեշտ է բացված պատուհանում նշել Доска 

сообщений պատուհանը և սեղմել կիսվել /Совместное использованиe/ կոճակը:  
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 Հաջորդ կոճակը հաղորդագրություն /Чат/ կոճակն է, որը սեղմելով բացվում է 

պատուհան, որտեղ անհրաժեշտութան դեպքում հանդիպման ընթացքում կարելի է 

կազմակերպչի կամ մասնակիցների հետ հաղորդակցվել նաև գրավոր տարբերակով՝ 

տեքստը հավաքելով գրել հաղորդագրությունն այստեղ /Введить здесь сообщение/ 

տողում: Հաղորդագրության պատուհանում սեղմելով բոլորը /Все/ կոճակը` գրված 

հաղորդագրությունը հասնելի կլինի բոլոր մասնակիցներին:  
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Հաղորդագրությունը գրելուց հետո անհրաժեշտ է սեղմել մուտք /войти/ կոճակը, 

սակայն եթե ցանկանում եք, որ հաղորդագրությունը հասանելի լինի կոնկրետ 

մասնակցի, ապա բոլորը /все/ կոճակը սեղմելով կբացվի փոքր պատուհան, որտեղ 

տեսանելի կլինեն բոլոր մասնակիցների անունները, անհրաժեշտ է ընտրել տվյալ 

մասնակցի անվան տեղը և սեղմել  մուտք /войти/ կոճակը:  

 Հաջորդը դուրս գալ հանդիպումից /Выйти из конференции/ կոճակն է, որը սեղմելով 

Դուք դուրս կգաք հանդիպումից:  
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