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Առցանց ուսուցման վերաբերյալ իրականացրած դասախոսների հարցումների արդյունքների  

վերլուծություն և եզրակացություն 

        Հյուսիսային համալսարանի որակի ապահովման վարչությունը առցանց ուսուցումն սկսելուց մեկ շաբաթ անց իրականացրել է 

դասախոսներին ուղղված հարցում առցանց ուսուցման ընթացքի վերաբերյալ, որը միտված է առցանց ուսուցման որակի արդյունավետության 

բարձրացմանը: Հարցումն իրականացվել է առցանց ձևով՝ Google Forms գործիքի կիրառմաբ: Հարցաթերթը պարունակում է 14 հարց, որոնց մի 

մասը կրում է տեղեկատվական բնույթ՝ անուն, ազգանուն, էլ. փոստ, ամբիոն, մուտքերի և առարկաների քանակ, մյուսները՝ փակ և բաց հարցեր 

են առցանց ուսուցման կազմակերպման, իրականացման, հաջողված փորձի և առկա խնդիրների վերաբերյալ: 

        Հարցմանը մասնակցել են  42 դասախոս (իրավագիտություն- 10, տնտեսագիտության կառավարում և ինֆորմատիկա- 11, բանասիրություն և 

մանկավարժություն-21): 

Հարց 5: Սկսե՞լ եք արդյոք իրականացնել առցանց ուսուցում: 

 Հարցին ֆակուլտետների բոլոր դասախոսները պատասխանել են «այո» տարբերակը: Շատ քիչ տոկոս են կազմում այն դասախոսները 

(իրավագիտություն- 2 դասախոս), ովքեր չեն մասնակցել հարցմանը: Այստեղ հարց է առաջանում, թե արդյո՞ք նրանք իրականացնում են առցանց 

ուսուցում: Անհրաժեշտ է համարվում պարզել այդ խնդիրը  և իրականացնել միջոցառումներ՝ ըստ իրավիճակի: 

Հարց 6: Ի՞նչ հարթակներից եք օգտվում՝ Zoom, Facebook, Moodle, էլ. փոստ և այլն: 

     Արդյունքներից պարզ դարձավ, որ դասախոսները օգտվում են միաժամանակ տարբեր հարթակներից՝ Zoom, Facebook, Vieber, WhatsApp, 

Messenger, Moodle, էլ. փոստ, http://lexis.am/, jitsi meet: Նման  պարագայում հնարավոր չէ հստակ տոկոսներով արտահայտել կոնկրերտ 

հարթակի կիրառումը: Առաջարկում ենք միասնական հարթակի կիրառման քայլեր ձեռնարկել, որը հնարավորություն կտա վերահսկել  և 

ճիշտ գնահատել բոլորի աշխատանքը՝ հաշվի առնելով ամբողջական գործընթացը՝ ուսումնառությունը, դասավանդումը,  ուսանողի 

առաջընթացն ու կրեդիտները, գնահատումն ու հետադարձ կապը: 

 

 

http://lexis.am/
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Հարց 7: Արդյո՞ք  ուսանողները ներգրաված են հեռավար ուսուցման գործընթացում: 

 

 

 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

 

 

 

 

     Հարցին  «Ներգրաված են և ակտիվ են դասապրոցեսում» պատասխանն ընտրել են իրավագիտության ֆակուլտետից՝ 80 %-ը, 

տնտեսագիտության կառավարում և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետից՝ 72.7 %-ը, իսկ բանասիրությունը և մանկավարժություն ֆակուլտետից՝  85,7 

%-ը: Ելնելով հարցման արդյունքներից՝ կարող ենք ուսանողների ներգրավածությունը և ակտիվությունը առցանց դասերին բոլոր 

ֆակուլտետներում համարել բավարար, սակայն առկա են որոշ ուսանողներ, ովքեր պասիվ են ներգրաված դասին կամ ոչ բոլորն են ներգրաված: 

Չնայաց քիչ տոկոս է կազմում նրանց թիվը, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել կոնկրետ պատճառները: Հետևաբար պետք է 
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պարզաբանել ուսանողների պասիվության պատճառներն ու  հանգամանքները և միջոցառումների ծրագիր մշակել ուսանողների 

ներգրավածությունն ու ակտիվությունը խթանելու ուղղությամբ: 

Հարց  8: Ուսանողների կողմից հետադարձ կապը ինչպե՞ս եք գնահատում: 

 

 

 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

   

 

         Ինչպես նկատելի է, իրավագիտության ֆակուլտետում գերակշռում է հիմնականում ուսանողների հետադարձ կապի միջին մակարդակը   

(80 %), իսկ  մյուս երկուսում՝ գերակշռում է «լավ» պատասխանը: Ընդhանուր վերցրած՝ ուսանողների հետադարձ կապը, մեր կարծիքով բավարար 

համարել  չի կարելի, քանզի արդյունքները վկայում են, որ ուսանողների գրեթե կեսի պասիվությունը  կամ հետադարձ կապի բացակայությունը 

կարող է էապես ազդել իրենց առաջընթացի վրա: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում մշակել  գնահատման սանդղակներ և գործիքներ, 

յուրաքանչյուր առարկայի առանձնահատկություններից ելնելով, տվյալ իրավիճակային ժամանակաշրջանի համար, որը կխթանի ուսանողի  

պատասխանատվության մեծացումը:  
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Հարց  9:   Գնահատեք հեռավար ուսուցման ընթացքում սովորողների կողմից Ձեր մատուցած նյութի յուրացվածության աստիճանը առկա 

ուսուցման համեմատությամբ 1-5 միավորային համակարգով: 1- շատ վատ, 2-վատ, 3- բավարար, 4- լավ, 5- շատ լավ: 

 

 

 

 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

   

Հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ երեք ֆակուլտետներում էլ գերակշռում է գնահատման «4- լավ», ապա «3-բավարար» 

տարբերակները, որը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ դասախոսները  սովորողների գիտելիքների յուրացվածությունը պարզելու կամ գնահատելու  

համար մշակել են որևէ մեխանիզմ: Հետևաբար անհրաժեշտ է պարզել, թե  յուրաքանչյուր դասախոսի կողմից կիրառվող ուսումնառության, 

դասավանդման և գնահատման մեթոդները որքանո՞վ են նպաստում վերջնարդյունքների ձևավորմանը՝ հաշվի առնելով նաև ուսանողների 

բավարարվածության մակարդակը: 
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Հարց 10: Ձեր կողմից հեռավար ձևով դասավանդվող առարկաների շրջանակում արդյոք տեսնո՞ւմ եք լրացուցիչ դասավանդում 

իրականացնելու անհրաժեշտություն: 

 

 

 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

   

       Դասախոսների մի մասը (իրավագիտության ֆակուլտետ- 40 %,  տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ- 72.2 %, 

բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետ- 47.6 %) գտնում է, որ անհրաժեշտ չէ դասընթացների լրացուցիչ իրականացումը: Սակայն 

հատկապես իրավագիտության ու բանասիրության և մանկավարժության ֆակուլտետի դասախոսների գերակշիռ մասը, միասին վերցրած, 

համարում են, որ անհրաժեշտ է դասընթացների կամ որոշ թեմաների լրացումը: Սա վկայում է, որ դասախոսները ուսանողների կողմից 

գիտելիքների յուրացվածության աստիճանը  այնքան էլ  լավ չեն գնահատում, ինչը նախորդ հարցման արդյունքներին ինչ-որ չափով հակասում է: 

Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում  քիչ դասընթացներ (9.1 %) են առկա, որոնք լրացուցիչ դասավանդում են ենթադրում: 

Հետևաբար առանձին ֆակուլտետների շրջանակում պետք է հստակեցվեն  այդ առարկաները կամ դրանց որոշ թեմաները և մշակվեն այդ բացը 

լրացնելու մեխանիզմներ:  
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Հարց 11: Նշեք առցանց ուսուցման դրական կողմերը: 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

 Ժամանակի ճկուն և արդյունավետ 

օգտագործում,  միջոցների խնայողություն,  

 ինքնակրթության հնարավորություն ժա-

մանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման 

ուղղությամբ,  

 ուսանողների հետ անընդհատ կապի 

ապահովում, 

 ուսանողների անկաշկանդություն  մտքե-

րի արտահայտման, հարցեր տալու 

տեսանկյունից 

 սովորողի՝ ժամանակակից տեխնիկական 

միջոցներով աշխատելու կարողություն-

ների ձևավորում, 

 խմբերով աշխատելու մշակույթը, 

 դրական կողմեր չկան: 

 Բոլոր ուսանողների ներգրավվածություն 

գործընթացում, 

 տեխնիկական գիտելիքների զարգացում և 

համակարգչային հնարավորությունների 

կիրառում,  

  նորամուծություններին ադապտացում 

 ուսանողակենտրոն կրթության ապահո-

վում, հասանելիություն, 

 ուսանողների պատրաստակամություն, 

առաջադրանքների ժամանակին կատա-

րում, 

 վերահսկողության բարձրացում՝ արդյունքի 

տեսանելի և փաստացի արդյունքի 

ապահովմամբ,   

  օպերատիվություն, 

 դրական կողմեր չկան: 

 

 Ուսանողների հետաքրքրության մեծացում, 

ակտիվություն և  ոգևորություն, 

 ուսումնական գործընթացից հետ չմնալու 

հանգամանք տվյալ իրավիճակում, 

 կրթության հասանելիություն և հավասա-

րության հնարավորություն՝  մասնավորա-

պես Ալավերդու բաժանմունքի ուսանող-

ների համար,   

 ուսանողների կողմից տնային առաջա-

դրանքների ակտիվ կատարում,  

 ուսանողների, այդ թվում՝ աշխատող, 

ներգրավվածության աճ, 

 նյութի ավելի մանրակրկիտ  քննարկում՝ 

էլեկտրոնային նյութերի կիրառմամբ:  

 ժամանակի խնայողություն և ճկուն 

դասացուցակ, 

 չեմ տեսնում որևէ տարբերություն, 

 ուսանողների կողմից ՏՏ-ից օգտվելու 

հմտությունների ձեռք բերում,  

 ուսանողի աշախատանքի տեսանելիու-

թյուն,  

 սոցիալական լարվածության բացակայու-

թյուն։  

         Նշված բաց հարցի վերաբերյալ աղյուսակում՝ ըստ ֆակուլտետների,  ընգրկել ենք այն հիմնական կրկնվող պատասխանները, որոնք 

միմյանց հետ հատում չունեն և արձանագրվել  են տարբեր դասախոսների կողմից: Ընդհանրացնելով դասախոսների տեսակերտերը՝ 

առանձնացրել ենք հեռավար ուսուցման դրական կողմերը, որոնք են՝ 

 տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքների հարստացում ուսանողների և դասախոսների շրջանում, 

 ժամանակի խնայողություն, ճկուն և արդյունավետ կիրառում, 

 ուսանողակենտրոն ուսուցման ապահովում, 
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 ուսանողների ներգրավվածություն և ուսուցման հասանելիություն,  

 դրական կողմեր՝ միայն տվյալ իրավիճակում, 

 դասախոսների կողմից ՏՀՏ-ի կիրառման հնարավորություն դասը ավելի հետաքրքիր դարձնելու նպատակով, 

 ուսանողների պատրաստակամություն հանձնարարականնների կատարման գործում: 

       Կա նաև տեսակետ, որ դրական կողմեր առհասարակ չկան: Հարցման արդյունքները, եթե համեմատենք ընդհանուր առկա ուսուցման 

հետ, մեր կարծիքով, նշված դրական կողմերը հնարավոր է ապահովել նաև առկա ուսուցման դեպքում՝ կիրառելով տեղեկատվական 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ապահովելով ուսանողների ներգրավածություն, նպաստելով նրանց մոտիվացիայի բարձրացմանը: 

Հարցի արդյունքները հիմք կարող են հանդիսանալ այլ հետազոտության իրականացման համար: 

 

Հարց 12: Նշեք առցանց ուսուցման ընթացքում Ձեզ հանդիպող խնդիրները: 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

 Տեխնիկական հնարավորությունների և 

կապի խնդիրներ,  

  ուսանողների ներգրավման  դժվարու- 

թյուն, 

 միջանկյալ քննությունների և սեմինար 

պարապմունքների անցկացման հետ 

կապված դժվարություններ, 

 ուսանողների թերի գիտելիքները 

ժամանակակից կապի միջոցներից 

օգտվելու հարցում,  

 Zoom համակարգի հասանելիությունը 

անծանոթ ունկնդիրների,  

 սովորողների՝ միաժամանակ տեսադաշ-

տում չլինելը, 

 սովորողների կողմից նյութի լիարժեք 

յուրացման խնդիրներ, 

 խնդիրներ չկան: 

 Ուսանողների մուտքը հեռախոսների միջոցով, 

ոչ թե համակարգիչների, 

 ուսանողների ներգրավածության խնդիր, 

 ուսանողների դեռևս կաշկանդվածությունը 

տեսախցիկների միացնելու հարցում, այս 

դեպքում բացակայում է կենդանի կապը 

ուսանողի հետ:  

 գործնական պարապմունքների ընթացքում 

կոնկրետ իրավիճակային խնդիրների լուծում,  

 հեռավար ուսուցման տեխնիկական 

բարդությունները դասախոսի և ուսանողների 

մոտ, 

 ուսուցման որակ չի ապահովում, քանզի 

հեռավար ուսուցման պայմաններում 

հնարավոր չէ պարզել և բացատրել ուսանողի 

մոտ առաջացած բոլոր ծրագրային հարցերը: 

 դասախոսության նյութերի գրագողության  

ռիսկեր: 

 

 

 Դասախոսից մեծ ջանքերի և լրացուցիչ 

աշխատանքի պահանջ, 

 երբեմն ինտերնետի հասանելիություն կամ 

արագություն, 

 տեխնիկական և հեռավար ուսուցման ծրագրերի 

իմացության խնդիրներ  ուսանողների և 

դասախոսների շրջանում, 

  անվստահություն այն հարցում, թե ուսանողը 

քեզ լսում է արդյոք, թե զբաղված է մեկ այլ բանով, 

  հետադարձ կապի ապահովման մտավա-

խություն, 

 մարդկային շփման բացակայություն, 

 հարթակների ծանրաբեռնվածություն, 

 դիդակտիկ և էլեկտրոնային նյութերի 

բացակայություն,  

 ուսանողների թվի՝ նախատեսվածից շատ 

թվաքանակ: 

 ոչ բոլոր  ուսանողների ներգրավում,  

 խնդիրներ չկան: 
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       Նշված բաց հարցի վերաբերյալ ևս  աղյուսակում՝ ըստ ֆակուլտետների,  ընգրկել ենք այն հիմնական և կրկնվող պատասխանները, որոնք 

միմյանց հետ հատում չունեն և արձանագրվել  են տարբեր դասախոսների կողմից: Ընդհանրացնելով դասախոսների տեսակերտերը՝ 

առանձնացրել ենք հեռավար ուսուցման ընթացքում նրանց հանդիպող հիմնական խնդիրները. 

 ՏՏ կիրառման վերաբերյալ գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակ ուսանողների և դասախոսների շրջանում: 

 Տեխնիկական, ծրագրային  և կապի խնդիրներ: 

 Միջանկյալ քննությունների և սեմինար պարապմունքների անցկացման հետ կապված դժվարություններ: 

 Մատուցված նյութի լիարժեք յուրացման խնդիր ուսանողների կողմից: 

 Ուսանողների ներգրավման դժվարություններ: 

 Գործնական պարապմունքների ընթացքում կոնկրետ իրավիճակային խնդիրների լուծման իրականացում: 

 Ուսուցման որակի ապահովում՝ վերջնարդյունքներին համապատասխան: 

 Դիդակտիկ և էլեկտրոնային նյութերի բացակայություն: 

 Դասախոսների ծանրաբեռնվածություն: 

 Մարդկային շփման բացակայություն: 

 Ուսանողների կաշկանդվածություն: 

 Դասախոսների կողմից նշված խնդիրները կարելի է տրոհել երկու ուղղության. 

 խնդիրներ, որոնց լուծումը կախված չէ համալսարանի ռազմավարությունից, 

 խնդիրներ, որոնք հեշտ լուծելի են որոշակի ժամանակահատվածում, 

        Առաջին ուղղությունն ընդգրկում է ինտերնետ կապի անհասանելիությունը, մարդկային շփումների բացակայությունը և  ծրագրերում առկա 

խնդիրները (Zoom-ում անծանոթների մոտքը), վերջինս արդեն լուծվել է ծրագրի ղեկավարության կողմից:  

          Մյուս բոլոր խնդիրները ներառվում են երկրորդ խմբում, որոնք  հնարավոր է  կարճ ժամանակում լուծել՝ մշակելով և կիրառելով տարբեր 

մեխանիզմներ: Բնականաբար  ցանկացած նոր ծրագիր իրականացնելիս սկզբնական շրջանում  կարող են հանդիպել խնդիրներ, որոնք 

ժամանակի ընթացքում  լուծվում են: Նմանատիպ տեսակետ արձանագրվել է  նաև տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի որոշ 

դասախոսների պատասխաններում:  
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Հարց 13: Առկա խնդիրների լուծման դեպքում կցանկանայի՞ք արդյոք հետագայում ևս իրականացնել առցանց կամ հեռավար ուսուցում: 

 

 

 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

   

 

Այս հարցը միտված է պարզելու դասախոսների պատրաստվածությունը հեռավար ուսուցման գործընթացին: Գրեթե բոլոր ֆակուլտետներում, 

ինչպես նկատվում է, գերակշռում  է դրական պատասխան, սակայն ոչ բոլոր առարկաների դեպքում, այլ՝ ըստ անհրաժեշտության: Նկատելի է 

նաև այն դրական փաստը, որ կան դասախոսներ, ովքեր լիովին պատրաստակամ են հեռավար ուսուցմանը անցնելու, որը խոսում է նաև տվյալ 

գործընթացում դասախոսների ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաև տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից օգտվելու  

հմտությունների և փորձի մասին, ինչը 21-րդ դարում նորարարական է և արդյունավետ: Հետևաբար անհրաժեշտ է բոլոր դասախոսների 

շրջանում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառման, մասնավորապես՝ հեռավար ուսուցման կազմակերպման  

հմտությունների կատարելագործում, դասախոսներին՝ մեթոդական հսկայածավալ աջակցության ապահովում: 
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Հարց 14: Ի՞նչ առաջարկ կներկայացնեիք հեռավար ուսուցման գործընթացը բարելավելու համար: 

Իրավագիտություն-10 Տնտեսագիտության կառավարում և ինֆ.-11 Բանասիրություն և մանկավարժություն-21 

 Հեռավար ուսուցման մեթոդների և 

գործիքակազմի հետագա կատա-

րելագործում, տեխնիկական մի-

ջոցների ընձեռած հնարավո-

րությունները առավել լրիվ ու 

արդյունավետ օգտագործման 

նպատակով: 

 Առցանց ուսուցումը կազմակերպել 

նաև երկրում հայտարարված 

արտակարգ դրությունից հետո:  

 Ուսանողների համար անհրաժեշտ 

դասընթացների իրականացում՝ 

համապատասխան կապի միջոցնե-

րից օգտվելու հմտությունների 

վերաբերյալ: 

 Ուսումնական ծրագրերի համապա-

տասխանեցում առցանց ուսուցմա-

նը, ուսուցման նորարարական 

մեթոդների կիրառում (պրեզենտա-

ցիաների, տեսադասերի միջոցով),  

 ապահովել նյութատեխնիկական 

բազան և անհրաժեշտ 

էլեկտրոնային  գրականությունը և 

մշակել օնլայն համակարգում 

ուսանողներին գնահատելու և 

ներկայությունն ապահովելու 

մեխանիզմներ: 

 

 Ունենալ սեփական ակադեմիական հարթակ, որը 

կունենա անհրաժեշտ գործիքակազմ հեռավար 

ուսուցման համար: 

 Վերագործարկել Moodle ծրագիրը (առաջարկությունը 

տրվել է դասախոսների մեծամասնության կողմից): 

 Ինչպես ուսանողների, այնպես էլ որոշ դասախոսների 

համար կազմակերպել դասընթացներ տեղեկատվա-

կան տեխնոլոգիաների օգտագործման վերաբերյալ, 

մասնավորապես՝ տվյալ online հարթակների: 

 Moodl հարթակի կիրառում, որտեղ դրված կլինեն 

համապատասխան դասընթացի թեմաները ըստ 

օրացուցային պլանի, որպեսզի ուսանողները 

միանգամից մուտք գործեն, յուրաքանչյուր առարկայի 

դասախոսի էջից վերցնեն իրենց անհրաժեշտ օրվա 

թեմաները և սովորեն, իսկ դասախոսը դասապրոցերի 

ընթացքում միայն բացատրի ինտերակտիվ 

քննարկման միջոցով, որը ավելի արդյունավետ կլինի, 

քան թելադրությունը և ավելի մեծ թվով ուսանողներ 

կընդգրկվեն դասապրոցեսին: 

 Ուսանողների ներկայությունը նշել ebuh հարթակում: 

 Փոխել ուսանողների մտայնությունը: 

 Ստեղծել առցանց հարթակներից օգտվելու հստակ 

ուղեցույցներ՝ ինչպես ուսանողների համար, այնպես էլ 

դասախոսների համար 

 Ստեղծել թեսթեր, թեմատիկ խաղեր, որոնց միջոցով 

գործնական պարապմունքները դարձնել ավելի 

հետաքրքիր:  

 Ուսանողների մոտ բարձրացնել ուսում-

նական գործունեության նկատմամբ 

մոտիվացիան ու պատասխանատվոթյունըֈ 

 Կատարելագործել ուսանողների և 

դասախոսների գիտելիքները 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

առցանց ուսուցման գործիքների 

կիրառման վերաբերյալ:  

 Ստեղծել աշխատանքի համակարգվա-

ծություն:  

 Ստեղծել ավելի կատարելագործված էլ. 

հարթակ, որը կներառեր նաև 

էլեկտրոնային գրադարանըֈ 

 Կիրառել Moodle ծրագիը՝ նախապես 

ուսանողներին ու դասախոսներին 

նախապատրաստելով: 

 Էլեկտրոնային մատյանի ստեղծում: 

 Անհրաժեշտ դասագրքերի թվայնացում: 

 Համակարգվածություն  և հաջորդայնու-

թյան սկզբունքի պահպանում:  

 Ստեղծել միասնական կրթական հարթակ, 

որով ինքնաբերաբար  կապահովվի  

հետադարձ/հաշվետվողականություն:  

 

          Ինչպես կարելի է նկատել, աղյուսակում, ըստ ֆակուլտետների, ներառված են դասախոսների առաջարկները հեռավար ուսուցման 

գործընթացի բարելավման վերաբերյալ: Առաջարկները իրատեսական են, և դրանց մեծ մասը հնարավոր է իրականացնել՝ անցնելով Հյուսիսային 
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համալսարանի հեռավար ուսուցման Moodle համակարգին, ինչպես նաև ակտիվացնելով ebuh համակարգի «Ուսանողներ» բաժինը, որի հետ 

համալսարանը ունի պայմանագիր և իրականացնում է աշխատանքներ: Առաջարկներից ելնելով՝ կարող ենք հրատապ համարել ուսանողների և 

դասախոսների վերապատրաստումները (տվյալ իրավիճակում` առցանց)  կիրառվող համակարգերի ու հարթակների վերաբերյալ, 

ուղեցույցնեերի պատրաստումը դասախոսների ու ուսանողների համար և կայքում հեռավար ուսուցմանն առնչվող հարցերի բաժնի ավելացումը, 

որտեղ ուսանողների և դասախոսների  կողմից տրված հարցերը կստանան արագ արձագանք: 

Եզրակացություններ 

        Ամփոփելով  առցանց ուսուցման ընթացքի վերաբերյալ դասախոսների հարցման արդյունքները՝ նշենք, որ այն  հնարավորություն տվեց մի 

կողմից բացահայտել տարբեր խնդիրներ, որոնք առցանց ուսուցում իրականացնելիս առկա էին դասախոսների շրջանակում, մյուս կողմից՝ 

հաստատել  այն խնդիրները, որոնց առկայությունը ենթադրվում էր:  Հարցման արդյունքում դասախոսների կողմից առցանց ուսուցման դրական 

կողմերին զուգահեռ վեր են հանվել մի շարք խնդիրներ առցանց ուսուցման կազմակերպման, իրականացման և բովանդակային հարցերի 

վերաբերյալ, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ազդում են սովորողների ուսուցման որակի վրա: Ըստ խնդիրների ուղղվածության 

անդրադառնանք այն խնդիրներին, որոնց լուծումը հնարավոր է համալսարանի կողմից  որոշակի ժամանակահատվածում տարբեր գործիքների և 

ռազմավարության կիրառմամբ:  Դրանք են. 

 ՏՏ կիրառման վերաբերյալ գիտելիքների ոչ բավարար մակարդակ ուսանողների և դասախոսների շրջանում: 

 Միջանկյալ քննությունների և սեմինար պարապմունքների անցկացման հետ կապված դժվարություններ: 

 Մատուցված նյութի լիարժեք յուրացման խնդիր ուսանողների կողմից: 

 Դասապրոցեսին ուսանողների ներգրավման դժվարություններ: 

 Գործնական պարապմունքների ընթացքում կոնկրետ իրավիճակային խնդիրների լուծման իրականացում: 

 Ուսուցման որակի ապահովում՝ վերջնարդյունքներին համապատասխան: 

 Դիդակտիկ և էլեկտրոնային նյութերի բացակայություն: 

 Դասախոսների ծանրաբեռնվածություն: 

 Ուսանողների կաշկանդվածություն տեսախցիկը միացնլու գործում: 

 Ուսանողների կողմից հետադարձ կապի ապահովման միջին մակարդակ: 
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                                           Առաջարկություններ հեռավար ուսուցման բարելավման և առկա խնդիրների լուծման վերաբերյալ 

           Հարցումը հնարավորություն է ընձեռել դասախոսներին ոչ միայն նշել առցանց ուսուցման դրական կողմերն ու առկա խնդիրները, այլ նաև 

հանդես գալ առաջարկներով առկա խնդիրների լուծման և առցանց ուսուցման բարելավման վերաբերյալ: Ստորև բերված առաջարկները 

ներառում են նաև դասախոսների տեսակետերը. 

 Պարզել, թե այն դասախոսները, ովքեր չեն մասնակցել հարցմանը արդյո՞ք  իրականացնում են առցանց ուսուցում, և  կայացնել 

համապատասխան որոշումներ՝ ըստ իրավիճակի (տե՛ս հարց 5): 

 Քայլեր ձեռնարկել միասնական հարթակի կիրառման ուղղությամբ, որը հնարավորություն կտա վերահսկել  և ճիշտ գնահատել բոլորի 

աշխատանքը՝ հաշվի առնելով ամբողջական գործընթացը՝ ուսումնառությունը, դասավանդումը,  ուսանողի առաջընթացն ու կրեդիտները, 

գնահատումն ու հետադարձ կապը (տե՛ս հարց 6): 

  Պարզաբանել ուսանողների պասիվության պատճառներն ու հանգամանքները և միջոցառումների ծրագիր մշակել ուսանողների 

ներգրավածությունը և ակտիվությունը խթանելու ուղղությամբ, մասնավորապես տնտեսագիտության կառավարման և ինֆորմատիկայի 

ֆակուլտետում (տե՛ս հարց 7): 

 Մշակել  գնահատման սանդղակներ և գործիքներ յուրաքանչյուր առարկայի առանձնահատկություններից ելնելով, տվյալ իրավիճակային 

ժամանակաշրջանի համար, որը կխթանի ուսանողի  պատասխանատվության մեծացմանը (տե՛ս հարց 8): 

 Պարզել, թե  յուրաքանչյուր դասախոսի կողմից կիրառվող ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները որքանո՞վ են 

նպաստում վերջնարդյունքների ձևավորմանը՝ հաշվի առնելով նաև ուսանողների բավարարվածության մակարդակը (տե՛ս հարց 9): 

 Հեռավար դասերի արդյունավետ իրականացման համար կիրառել «Շրջված դասարան մեթոդը», որն այսօր արդիական է ամբողջ 

աշխարհում, և ենթադրում է դասախոսության նյութը նախապես ուղարկել ուսանողներիին, որպեսզի ծանոթանան, հասկանան, 

առանձնացնեն անհասկանալի հարցերը, ապա առցանց հանդիպման ընթացքում քննարկեն այն: 

 Առանձին ֆակուլտետների շրջանակում  հստակեցնել  այն առարկաները կամ դրանց որոշ թեմաները, որոնք դասախոսներն անհրաժեշտ 

են համարում լրացնել, և մշակել այդ բացը լրացնելու մեխանիզմներ: 

 Անցում Հյուսիսային համալսարանի հեռավար ուսուցման Moodle համակարգին՝ ակտիվացնելով նաև ebuh համակարգի «Ուսանողներ» 

բաժինը:  

 Ուսանողների և դասախոսների վերապատրաստումների (տվյալ իրավիճակում` առցանց) իրականացում կիրառվող համակարգերի ու 

հարթակների վերաբերյալ, ուղեցույցների պատրաստում դասախոսների ու ուսանողների համար: 

  Կայքում հեռավար ուսուցմանն առնչվող հարցերի բաժնի ավելացում, որտեղ ուսանողների և դասախոսների  կողմից տրված հարցերը 

կստանան արագ արձագանք:  

                                                                                        


