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1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Դասագիրքն ուսումնական գրականության պաշտոնապես առաջարկված 

հիմնական տեսակն է, քանի որ այն պարունակում է համակարգված, մանկավարժորեն 

մշակված ու ընտրված ուսումնական նյութ, որը ներկայացնում է համապատասխան 

առարկայի շուրջ ժամանակակից գիտելիքներ, գիտական և գործնական 

տեղեկատվություն (առարկան, խնդիրները և ուսուցման նպատակները, օրենքներն ու 

օրինաչափությունները, սկզբունքները, կանոնները, առանձնահատկությունները և այլն), 

և համապատասխանում է պետական կամ բուհական կրթական չափորոշիչներին: 

Դասագրքի անվանումը պարտադիր պետք է համապատասխանի ներկայացվող 

առարկային (հետդիպլոմային կրթական մակարդակի դեպքում՝ մասնագիտությանը) իսկ 

նյութը` ուսումնական ծրագրում նշված կետերին ու պահանջներին:  

Ուսումնական ձեռնարկն ուսումնական հրատարակություն է, որը պաշտոնապես 

խորհուրդ է տրվում ուսումնական պրոցեսում կիրառելու համար, պարունակում է 

դասագիրքը լրացնող նորագույն տեղեկատվություն և նպաստում է ուսումնական նյութի 

յուրացմանը: Ուսումնական ձեռնարկի նյութը և անվանումը պարտադիր պետք է 
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համապատասխանի առարկային կամ նրա մասնաբաժնին, իսկ նյութը` տվյալ առարկայի 

ուսումնական ծրագրում նշված կետերին ու պահանջներին:  

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկները (ուղեցույցները) դասավանդողների համար 

նախատեսված առարկայի դասավանդման և ուսումնառության մեթոդաբանությանը 

վերաբերող նյութեր պարունակող ուսումնական հրատարակություն են:  

Ուսումնական նյութեր, որոնք պարունակում են կրթական տեղեկատվություն՝ 

դիտարժան նյութերով (ատլասներ, ալբոմներ, միկրոպրեպարատներ, 

մակրոպրեպարատներ, նկարներ, ռենտգենագրեր, գրաֆիկական սխեմաներ, 

աղյուսակներ, սլայդներ և այլն): 

Գործնական աշխատանքների համար ուսումնական ձեռնարկը գործնական, 

լաբորատոր, սեմինար, կլինիկական աշխատանքներ, ուսումնական վիրահատություններ 

և այլն անցկացման նկարագրություն է: 

Բառարանները և ուղեցույցները  կարող են տպագրվել որպես ուսումնառությանը և 

դասավանդմանն օժանդակող տեղեկատվական աղբյուր (օրինակ՝ առարկայական կամ 

միջառարկայական բառարաններ և ուղեցույցներ): 

*** 

Առողջապահական հետդիպլոմային մասնագիտական կրթության համակարգի 

համար պետք է հրապարակվեն դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ կամ 

ուղեցույցներ, որոնք համապատասխանում են հետդիպլոմային ուսուցման 

մասնագիտական, պետական կամ բուհական չափորոշիչներին: Դրանք 

բովանդակությամբ պետք է տարբերվեն այն թեմաներից, որոնք ուսուցանվում են 

բակալավրիատում, մագիստրատուրայում, ինտեգրված և անընդհատ կրթական 

ծրագրերում ինչպես նյութի ծավալով, այնպես էլ խորությամբ:  

 

2. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Համապատասխանություն մասնագիտության կրթական օրինակելի ծրագրերին 

(բովանդակություն, իմացություն և ունակություն, ծավալ և ուսուցման կարգ): Դասագրքի 

վերնագիրը պետք է համապատասխանի վերը թվարկված կրթական ծրագրի բաժիններին 

(առարկային), իսկ ուսումնական ձեռնարկի դեպքում՝ առարկայի, դասընթացի կամ 
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դրանց մասի անվան: Այլ հրատարակությունների դեպքում անվանումը կարող է լինել 

վերոնշյալ սկզբունքներից տարբերվող, սակայն ցանկալի է, որ այն արտացոլի կապը 

առարկայի կամ դասընթացի հետ: 

Ուսումնական գրականության վերամշակում և վերահրատարակում: 

Հասարակագիտական և սոցիալ-տնտեսական առարկաների համար նախատեսված 

ուսումնական գրականությունը պետք է վերամշակվի և վերահրատարակվի 5 տարին մեկ 

անգամ, իսկ մաթեմատիկական, բնագիտական, կենսաբժշկական, ընդհանուր 

մասնագիտական և այլ դասընթացների համար նախատեսված՝ 5-10 տարին մեկ անգամ:  

Անհրաժեշտ է պահպանել տարբեր կրթական մակարդակների համար 

ուսումնական գրականության փոխկապակցվածությունը ինչպես մեկ առարկայի, այնպես 

էլ միջառարկայական շրջանակներում` պահպանելով ինտեգրացիայի սկզբունքները 

տեսական և կլինիկական (մասնագիտական) առարկաների համար, ինչպես նաև 

համապատասխանությունը հետդիպլոմային ուսուցման տարբեր փուլերի միջև: Դա թույլ 

կտա ապահովել լիարժեք ներդրման և ներդաշնակեցման սկզբունքը, այսինքն՝ 

ուսումնական գրականությունը կպարունակի այն տեղեկատվությունը, որն 

անմիջականորեն պահանջված է մասնագիտության մեջ: 

2.1. Բովանդակության պահանջներ 

Ինքնաբավություն. դասագրքերը եւ ուսումնական ձեռնարկները պետք է 

պարունակեն առարկայի վերաբերյալ ոչ միայն հիմնական, այլև անհրաժեշտության 

դեպքում լրացուցիչ տեղեկատվություն հավելվածների և ներդիրների միջոցով 

(հապավումների բառարան, գրականության ցանկ): Հավելվածներում կարող են տրվել 

հակիրճ բնութագիր տեքստում ներկայացված հիմնական հասկացությունների մասին, 

հակիրճ պատմական և կենսագրական տեղեկություններ տվյալ առարկայի զարգացման 

փուլերի, ինչպես նաև հայրենական ու արտասահմանցի գիտնականների մասին: Այն 

ընդլայնում է դասագրքի և ուսումնական ձեռնարկի սահմաններն, առանց հիմնական 

տեքստը բարդացնելու, և հեշտացնում է տեղեկատվության որոնումը տվյալ 

հրատարակության սահմաններում: Հավելվածներում պարտադիր պետք է լինեն 

առարկայական և անվանական ուղեցույցներ, հապավումների և առաջարկվող 

գրականության ցանկ (վերջին 5 տարիների ընթացքում տպագրված, այդ թվում՝ 

էլեկտրոնային ռեսուրսներ): 
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Խրախուսելի է թեստային հանձնարարությունների1, իրավիճակային խնդիրների և 

այլնի առկայությունը ուսումնական ձեռնարկներում: Դրանք հնարավորություն կտան 

պատրաստվելու վերջնական ատեստացիային և մասնագիտական քննություններին: 

Առաջինների պատասխանները պետք է ամփոփ նշված լինեն համապատասխան բաժնի 

վերջում: 

Դիտարժանություն. հրատարակության տեքստը, չկրկնելով նյութը, պետք է 

ուղեկցվի աղյուսակներով, դիագրամներով, նկարներով և լուսանկարներով` ընկալումը 

հեշտացնելու համար:  

2.2. Տեղեկատվության որակի պահանջներ  

Ուսումնական գրականությունը պետք է համապատասխանի գիտության և 

կլինիկական պրակտիկայի վերջին նվաճումներին: Ապացուցողական բժշկության 

սկզբունքների, ինչպես նաև ախտորոշիչ և բուժական ընթացակարգերի 

ստանդարտացման սկզբունքների կիրառումը ցանկալի է: Ներկայացված տվյալները 

պետք է լինեն  ճշգրիտ, փաստացի և հիմնավոր: Ուսանողի գիտելիքների և 

հմտությունների յուրացվածությունը պայմանավորված է առարկայի ընդհանուր 

սկզբունքների տիրապետումով, այլ ոչ գիտական մանրամասներով: Այսպիսով, 

դասագրքերում պետք է մուտքագրվեն միայն այնպիսի նյութեր, որոնք արդեն իսկ ունեն 

գիտական հենք և մասնագիտական ճանաչում, այսինքն՝ համապատասխանեն 

ապացուցողական բժշկության սկզբունքներին:  

Ապացուցողական հիմքը պետք է պարունակի միայն հավաստի, հիմնավորված 

նյութեր, ընդ որում, ոչ միայն դրական բնույթի, այլև բացասական (չհաջողված գիտական 

փորձեր և այլն), խորհուրդներ, թե ինչպես ընտրել տվյալ հիվանդի բուժման ճիշտ 

մարտավարությունը: Ուսումնական նյութերը նախապատրաստելիս պետք է պահպանել 

ներկայացման միասնական կառուցվածքը` ներառելով բացատրությունը և 

պատճառահետևանքային կապերը (ներառյալ հիվանդության և բուժման տարբերակների 

նկարագրությունը): 

Ուսումնական գրականություն նախապատրաստելիս հարկ է կիրառել նորագույն 

դասակարգումներ՝ ՀՄԴ-10 (ICD-10), միջազգային համակարգի միավորների, 

անատոմիական անվանացուցակ (Nomina Anatomica) և այլն: Դեղերի անվանումները 

                                                           
1 Թեստային հանձնարարությունների ձևաչափը՝ բուհում գործող կարգով և սույն պահանջներով: 
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պետք է համապատասխանեն պետական գրանցամատյանի դեղերին. նախ պետք է նշված 

լինի միջազգային` ոչ պատենտավորված անվանումը (ջեներիկ, INN), ապա մեր 

հանրապետությունում առավել տարածում գտած անվանումները: 

2.3. Ներկայացման ոճի պահանջներ 

Տեքստի կառուցվածքը սահմանվում է գլխի ու բաժնի վերնագրի և 

ենթավերնագրերի միջոցով: Տեքստի նման կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս 

խուսափել կրկնություններից: Այդպիսի տեքստը հարմար է օգտվելիս, ինչպես նաև 

թարմացնելիս և էլեկտրոնային տարբերակ հրատարակելիս: Սակայն դա չի նշանակում, 

որ տեքստը պետք է ներկայացվի որպես ուղեցույց, տեքստը պետք է պարունակի 

պարտադիր կապակցող տարրեր, պետք է լինի հեշտ ու հետաքրքիր ընթեռցվի: Այն պետք 

է լինի հետևողական, հաջորդական և ներկայացման առումով՝ պարզ, առանց 

ավելորդ մանրամասների: 

Հիմնական վերնագրերը, ենթավերնագրերը պետք է առանձնացվեն արտահայտիչ 

տառատեսակով: Սահմանումները տվյալ կուրսի ուսանողների համար պետք է լինեն 

հնարավորինս պարզ, մատչելի և հասկանալի: Հապավումները պետք է լինեն 

միանշանակ: 

Հրատարակությունը պետք է համապատասխանի ժամանակակից լեզվի 

կանոններին և օրինաչափություններին: 

2.4. Ուսումնական գրականությունը ձևավորելու հիմնական պահանջները 

Ուսումնական գրականության պարտադիր բաղադրիչ մասերն են 

տիտղոսաթերթը, անոտացիան, ներածությունը, հիմնական մասը, գրականության ցանկը, 

անհրաժեշտության դեպքում` եզրակացությունը, լրացուցիչ նյութերը` հավելվածները, և 

բովանդակություն էջանիշերով: 

Տիտղոսաթերթի վրա նշվում են՝ 

1. հիմնարկի անունը /Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական 

համալսարան/, կատարման վայրը /ամբիոնը եւ/կամ կուրսը/, 

2. հեղինակի/-ների/ անունները, 

3. աշխատանքի վերնագիրը (ԳԼԽԱՏԱՌԵՐՈՎ) 

4. ուսումնական գրականության տեսակը /դասագիրք, ուսումնական ձեռնարկ և 

այլն/, 
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5. տպագրության վայրը (քաղաքը), տարեթիվը: 

 

Տիտղոսաթերթի դարձերեսին նշվում են2՝ 

1. դասակարգային ինդեքսը, դասիչը, հեղինակային ցուցիչը /վերին ձախ 

անկյունում/, 

2. ում կողմից և երբ է հաստատված, /առարկայական ուսումնամեթոդական 

խորհուրդ, համալսարանի ուսումնամեթոդական խորհուրդ, գիտխորհուրդ/ 

արձանագրության համարը, 

3. հեղինակների անունները (համահեղինակության դեպքում՝ առնվազն 16 

ստանդարտ էջ՝ ամեն համահեղինակի համար), 

4. գրախոսների տվյալները, 

5. տպագրության տեղը, տպաքանակը, 

6. անոտացիան. հրատարակության հակիրճ բնութագիրը, նրա կառուցվածքը, 

նորույթը և նշանակությունը (սովորաբար շուրջ 500 նիշ), տվյալ ձեռնարկի դերը 

ուսումնական գործընթացում, թիրախ լսարանը (ում համար է նախատեսված. հարկ է 

խուսափել տարբեր կրթական մակարդակների համար նախատեսված լինելուց, օր.՝ և՛ 

դիպլոմային և՛ հետդիպլոմային ուսուցման համար միաժամանակ), 

7. գրքի միջազգային ստանդարտ համարը (ISBN), 

8. մտավոր սեփականության իրավունքի մասին նշումը: 

 

Ներածություն 

 Ներածության նպատակն է ուսանողին և/կամ կլինիկական օրդինատորին 

ծանոթացնել ուսումնառվող առարկայի խնդրին, նկարագրելով պատմական, 

համաճարակաբանական և այլ տվյալները, կապը ուրիշ առարկաների հետ: 

Հիմնական մասը 

 Ամեն նոր գլուխ սկսվում է նոր էջից, գլխի վերնագիրը գրվում է էջի կենտրոնում: 

Ենթագլուխները կարող են ընդգծվել Bold կամ Italic կամ Underline: 

Նկարները և աղյուսակները պետք է համարակալվեն և նկարագրվեն: Եթե  

նկարները հեղինակային չեն, այլ ընդօրինակված են որևէ այլ աղբյուրից, ապա 

                                                           
2 Համաձայն սույն պահանջների և Հայաստանի ազգային գրապալատի պահանջի 
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պարտադիր դա պետք է նշվի, անհրաժեշտ է ունենալ նկարի հեղինակի կամ վերջինիս 

իրավահաջորդի գրավոր թույլտվությունը: 

Նկարները և աղյուսակները պետք է տեղադրվեն համապատասխան էջում: 

Նկարներում և աղյուսակներում տեղակայված տեքստը, բացատրությունները 

պետք է համապատասխանեն ձեռնարկի լեզվին: 

Հավելված նյութերը տեղակայվում են վերջում, յուրաքանչյուրը՝ նոր էջից՝ 

համապատասխան տեքստում տեղակայված հղումների: 

Գրականության աղբյուրները (10-15՝ ձեռնարկների դեպքում և մինչեւ 50՝ 

դասագրքի դեպքում) անհրաժեշտ է զետեղել վերջում՝ ըստ այբբենական դասավորման. 

սկզբում հայերեն, այնուհետև՝ ռուսերեն և անգլերեն: Տեքստում (հիմնական մասում) 

հղումներ տալ պետք չէ: Մեջբերվող գրականության ցանկը ձևավորվում է հետևյալ կերպ՝ 

 ա) գրքերի դեպքում նշվում են հեղինակի(ների) ազգանունը և անվան ու 

հայրանվան սկզբնատառերը, գրքի լրիվ վերնագիրը, որտեղ է հրատարակվել, 

հրատարակչությունը, հաստատման տարեթիվը, էջերի քանակը: 

բ) ամսագրային հոդվածների դեպքում՝ հեղինակի(ների) ազգանունը և անվան ու 

հայրանվան սկզբնատառերը, հոդվածի լրիվ վերնագիրը, ամսագրի անվանումը՝ 

համաձայն ընդունված հապավումների, հատորը, ամսագրի կամ հրատարակման 

համարը, հրատարակման տարեթիվը, էջերը, 

  գ) գրքերում (ժողովածուներում) զետեղված հոդվածների դեպքում՝ 

հեղինակ(ների) ազգանունը, անվան ու հայրանվան սկզբնատառերը, գրքում հոդվածի 

լրիվ վերնագիրը («.......»  գրքում), գրքի վերնագիրը, որտեղ է հրատարակվել, 

հրատարակչությունը, էջերը:  

  դ) Սեղմագրերի դեպքում՝ հեղինակի ազգանունը, անվան ու հայրանվան 

սկզբնատառերը, ատենախոսության վերնագիրը՝ համաձայն ընդունված 

համառոտագրության (օրինակ՝ երկրաբ.- հանք. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի 

հայցման ատենախոսության սեղմագիր), քաղաքը, կազմակերպությունը, որտեղ է 

կայացել պաշտպանությունը, տարեթիվը, էջերի քանակը: 

Էջանշված բովանդակության ցանկը ցանկալի է տալ ամենավերջում: 
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3. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

Ուսումնական գրականությունը հաստատելու և տպագրելու համար անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ցանկ. 

1. ձեռնարկի տեքստ (A-4 թղթային ձևաչափ), 

2. գրքային կողմնորոշում, 

3. լուսանցքներ՝ վերին, ստորին, աջ և ձախ՝ 2 սմ, 

4. էջերի համարակալումը՝ արաբական թվերով, էջերի ստորին կենտրոնական 

հատվածում, ուղղումը՝ կենտրոնական, տիտղոսաթերթը ևս համարակալվում է, 

5. տառատեսակը՝ Sylfaen (unicode), 

6. տառաչափը՝ տեքստի դեպքում՝ 12, գլուխների վերնագրերի դեպքում՝ 14, 

7. պարբերության սկիզբը՝ մեկ մատ խորքից (1,25 սմ բոլոր դեպքերում),  

8. միջտողային տարածությունը՝ 1, 

9. տեքստի ուղղումը՝ ըստ լայնքի, 

10. բառերում բացառել տողադարձերը, 

11. ծավալը (ոչ պակաս, քան 60 էջ3), ձեռնարկը պետք է ապահովը տվյալ դասընթացի 

բովանդակության առնվազն 50%-ը (ցանկալի է 100 %-ը): Դասագիրքը պետք է ապահովի 

ամբողջ առարկայի բովանդակությունը (204 էջից ոչ պակաս): Որպես կանոն, 2 

ակադեմիական ժամի համար պետք է նախատեսված լինի 5-7 ստանդարտ էջ: 

Գրականության այլ տեսակների դեպքում կայացվում է առանձին որոշում, սակայն 

ծավալը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 40 ստանդարտ էջ: 

12. նախատեսվող տպաքանակը՝ առնվազն 100, 

13. տեքստի էլեկտրոնային տարբերակ (MS WORD և PDF ձեւաչափով),  

14. ձեռնարկի վերաբերյալ երկու գրախոսական և գնահատում, ըստ տրամադրված ձևի, 

15. Քաղվածք ամբիոնի նիստում հաստատված գրականության վերաբերյալ 

երաշխավորումից (եթե առկա է)՝ նշելով կրթական ծրագրին  համապատասխանությունը, 

պահանջված լինելու հանգամանքը, 

16. առարկայական ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշումը տվյալ ձեռնարկը 

տպագրելու վերաբերյալ, 

17. հեղինակների ինքնակենսագրականներ`տպագրված աշխատանքների ցանկով: 
                                                           
3 1 ստանդարտ էջը 2500 նիշ է՝ ներառյալ կետադրական նշանները և միջբառային բացատները: 1 մամուլը՝ 

16 էջ է (40 000 նիշ): 
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4. ԳՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 

Գրախոսվող նյութի անվանումը…………………………………………………………………... 

Պահանջները, որոնք սահմանում են ուսումնական 

գրականության որակը 

Կատարման 

գնահատման  

ցուցանիշը 

(1-10) 

Դիտողություն

ներ 

Ընդհանուր   

1. Համապատասխանությունը հաստատված 

մասնագիտության կրթական ծրագրին և 

դասընթացների նկարագրերին  

  

Ըստ բովանդակության   

2. Ինքնաբավության աստիճանը   

3. Հասկանալիության աստիճանը   

4. Թեստային հարցերի և կլինիկական 

խնդիրների առկայությունը, նրանց 

բացատրությունների առկայությունը 

  

Տեղեկատվության որակը   

5. Նյութի համապատասխանությունը 

գիտության և կլինիկական պրակտիկայի վերջին 

նվաճումներին 

  

6. Ներկայացրած տվյալների ճշգրտությունը, 

հուսալիությունը և հիմնավորվածությունը 

  

7. Տեղեկատվության հիմնվածությունը 

ապացուցողական բժշկության դրույթներին  

  

8. Ուսումնական նյութի մեթոդաբանական 

մակարդակը, կրթական տեխնոլոգիաներին դրա 

համապատասխանության հնարավորությունը 

  

9. Օգտագործված դասակարգումների, 

ախտորոշիչ ու բուժական ընթացակարգերի 

համապապատասխանությունը նորագույնին 
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10. Անվանումների /հիվանդությունների, 

դասակարգումների, դեղերի անվանումների/ 

համապապատասխանությունը պետականորեն 

ընդունվածին 

  

11. Նյութի համապատասխանությունը 

հոգեբանական, մանկավարժական և էթիկական 

պահանջներին  

  

Շարադրման ոճը   

12. Բաժանումը գլուխների, ենթամասերի    

13. Նյութի շարադրման հետևողականությունը և 

պարզությունը  

  

14. Սահմանումների հստակությունը ու 

մատչելիությունը՝ ուսանողների կողմից դյուրընկալ 

լինելու համար 

  

15. Կիրառվող տերմինների և հապավումների 

եզակիությունը, միանշանակությունը և 

միօրինակությունը 

  

16. Համապատասխանությունը ժամանակակից 

լեզվի կանոններին և օրինաչափություններին 

  

17. Տեքստում կարևարագույն դրույթների 

ցուցադրումը 

  

Ընդամենը   

Ծանուցում՝ գրախոսականը դրական է, եթե բոլոր չափորոշիչների գնահատման ցուցանիշը 

առնվազն 8 է:  

Այլ դասագրքերի առկայությունը 

Եզրակացություն….  

Պաշտոն, գիտական աստիճան, կոչում, անուն, հայրանուն, ազգանուն, 

ամիս, ամսաթիվ, թվական 
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