
13.04.2020-17.04.2020ԹԹ. ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ Վ. ԲՐՅՈՒՍՈՎԻ ԱՆՎԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ՀԵՌԱՎԱՐ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. 2020թ. մարտի 16-ից Վ. Բրյուսովի անվան համալսարանը (այսուհետ՝ ԲՊՀ) անցում 

է կատարել ուսումնական գործընթացը ամբողջապես հեռավար կազմակերպելուն, 

որի շրջանակներում.  

1) ըստ դասացուցակի՝ տվյալ օրվա դասախոսությունների ու գործնական 

աշխատանքների նյութերի էլեկտրոնային տարբերակները նույն օրը 

դասախոսներն ուղարկում են սովորողների էլեկտրոնային փոստի (կամ առցանց 

այլ հարթակների) հասցեներին և ապահովում նրանց հետ հետադարձ կապը՝ 

պատասխանելով ուսումնական նյութի վերաբերյալ ուսանողների կողմից տրված 

հարցերին, տրամադրելով անհրաժեշտ բացատրություններ, 

2) տվյալ օրվա դասացուցակով սահմանված ժամերին դասախոսներն առցանց (live 

ձևաչափով) անցկացնում են իրենց դասախոսությունները և գործնական 

պարապմունքները՝ սովորողների հետ նախապես համաձայնեցված առցանց 

հարթակով, իսկ հարգելի պատճառով սահմանված օրը կամ ժամին 

դասախոսության կամ գործնական պարապմունքի առցանց անցակցման 

անհնարինության դեպքում դասախոսն այն տեղափոխում է այլ ժամի կամ օրվա՝ 

նախապես համաձայնեցնելով ուսանողների հետ,  

3) դասախոսների գերակշիռ մասը՝ մոտ 90%-ը, առցանց դասախոսությունները և 

գործնական պարապմունքներն անցկացնում է Zoom հարթակով և մոտ 10%-ը՝ 

Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, Skype հավելվածներից որևէ մեկով կամ 

ԲՊՀ-ի Moodle հարթակով, 

4) ապրիլի 1-ից ԲՊՀ-ն դարձել է «Կուրսերա կամպուսի համար» (Coursera for 

Campus) ծրագրի մասնակից, որով համալսարանին տրվել է լիարժեք մուտք 

ծրագրին: Այժմ ԲՊՀ-ն ազատ մուտք ունի ավելի քան 3800 դասընթացներ և 400 

մասնագիտացումներ ունեցող Կուրսերայի շտեմարան: Այս մուտքը հասանելի է 

մինչև 2020 թվականի հուլիսի 31-ը: Այն ուսանողները, որոնք կգրանցվեն մինչև 

հուլիսի 31-ը, կշարունակեն օգտվել դասընթացներից մինչև 2020 թվականի 

սեպտեմբերի 30-ը: 

5) որոշ դասախոսներ և ուսանողներ արդեն իսկ օգտագործում են նաև «Կուրսերա 

կամպուսի համար» (Coursera for Campus) առցանց ուսուցման հարթակի 

դասընթացները։ 
2. ԲՊՀ-ն «Գուգլ դրայվ» (Google Drive) ֆայլային հոսթինգում ստեղծել է հեռավար 

ուսուցման կազմակերպման մշտադիտարկման և վերահսկողության մեխանիզմ՝ 



համապատասխան գործիքակազմով, որը հնարավորություն է տալիս վերահսկել 

յուրաքանչյուր ֆակուլտետի տվյալ օրվա դասացուցակով նախատեսված դասերի 

առցանց անցկացումը և ամփոփել յուրաքանչյուր օրվա տվյալները՝ առցանց 

անցկացված ու ձախողված դասերի, դասախոսություն և գործնական պարապմունք 

անցկացրած դասախոսների և դրանց մասնակցած ուսանողների թվաքանակների 

մասին, և օպերատիվ լուծել առաջացած խնդիրները։  

3. Ստորև աղյուսակում ներկայացված են ուսումնական գործընթացը հեռավար 

կազմակերպելու մասին տվյալները ապրիլի 13-ից ապրիլի 17-ը 

ժամանակահատվածի  համար. 

 

Ապրիլի 13 - Ապրիլի 17 Թվաքանակ Տոկոս 

Դասերի թվաքանակը (ըստ դասացուցակի) 2633  

Պարապված դասերի թվաքանակը  2628 99,8% 

Դասախոսների թվաքանակը (ըստ դասացուցակի դաս 
ունեցող) 

1690 
 

Դասն առցանց պարապած դասախոսների թվաքանակը  1687 99,8% 

Դասի նյութերը էլ. փոստով ուսանողներին ուղարկած 
դասախոսների թվաքանակը (տվյալ օրը ըստ 
դասացուցակի) 

1689 
100% 

Առցանց դասերին մասնակցած ուսանողների տոկոսը 70% 
 

4. Ապրիլի 13-ից ապրիլի 17-ի ժամանակահատվածում տեխնիկական պատճառներով 

դասացուցակով սահմանված օրը չի անցկացվել ընդամենը 5 դաս, որոնք 

տեղափոխվել են այլ օրեր՝ նախապես համաձայնեցնելով ուսանողների հետ: 


