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«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանը

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կազմում գործող կառույց է
ֆիզիկական և մեդիա միջավայրերով: Սպասարկում է «Մխիթար
Սեբաստացի» կրթահամալիր հեղինակայնին կրթական ծրագրին՝ իր
բաղկացուցիչներով: Աջակցում և խթանում է հեղինակային կրթական
ծրագրի մշակման, իրականացման, տարածման աշխատանքներին:
Թվային գրադարանի ստեղծման աշխատանքնեին մասնակցում են
դասավանդողնեը, սովորողներն իրենց ընտանիքներով: 
Գրադարանը, հեղինակային կրթական ծրագրի պահանջներից ելնելով, 
պարբերաբար համալրվում է թվային նոր մատենաշարերով՝ մեթոդական
և գեղարվեստական գրականությամբ:

https://lib.mskh.am/


«Տիգրան Հայրապետյան» էլեկտրոնային 
գրադարանը, lib.mskh.am

https://lib.mskh.am/https:/lib.mskh.am/
https://lib.mskh.am/tag/43-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81


Էլեկտրոնային գրադարանում 
աշխատանքային ուղղությունները 

Էլեկտրոնային հրատարակչություն՝ այդ թվում

• Հեղինակային կրթական ծրագրին համապատասխան կրթահամալիրի 
մասանագետների կողմից ուսումնական փաթեթների ստեղծում 

• Հեղինակային կրթական ծրագրին սպասարկող այլ ուսումնական նյութերի ստեղծում, 

այդ թվում նաև սովորողների և դասավանդողների միջոցով թվայնացման
աշխատանքներ

• «Մխթար Սեբաստացի» հրատարակչության հրատարակած էլեկտրոնային գրքեր



Հեղինակային կրթական ծրագրի 
մեդաիագրադարանի աշխատակիցները

• Դասավանդողներ

• Կրթահամալիրի այլ մասնագետներ

• Սովորղներ

• Ծնողներ (Ընտանեկան դպրոց)



Հեղինակային կրթական ծրագրի մեդաիագրադարանի 
հրապարակումները

Կրթահամալիրի գրեթե յուրաքանչյուր դասավանդող մեդիագրադարանում ունի
իր աշխատանքային էջը, որտեղ հրապարակված են ուսումնական
պարապմունքների, իրականացված նախագծերի արդյունքում դասավանդողի
կողմից փորձարկված և ամբողջացված ուսումնական փաթեթները: 

Փաթեթները գրադարանում հրապարակվում են համաձայն կարգի՝
ուսումնական փաթեթին ներկայացվող պահանջների:

Մեդիագրադարանի աշխատանքները պլանվորվում և իրականացվում եմ
համաձայն կրթահամալիրում գործող չորս ուսումնական շրջաների և
ուսումնական օրացույցի:



Հեղինակային կրթական ծրագրի համապատասխան 
կրթահամալիրի մասանագետների կողմից ուսումնական 

փաթեթների ստեղծումը 

Կրթահամալիրում ստեղծված նյութեր
Մեդիափաթեթ
Ուսումնական նախագիծ
Ֆլեշմոբ- լրացուցիչ կրթություն
Հեռավար- առցանց ուսուցում
Պրեզենտացիա
Ընտանեկան դպրոց
Համընդհանուր ներառականություն
Հազարան հավք
«Սասնա ծռեր» էպոս

https://lib.mskh.am/tag/25-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%A1%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%AC%D5%AB%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%B6%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%A5%D6%80
https://lib.mskh.am/tag/30-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9
https://lib.mskh.am/tag/33-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE
https://lib.mskh.am/tag/42-%D6%86%D5%AC%D5%A5%D5%B7%D5%B4%D5%B8%D5%A2-%D5%AC%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6
https://lib.mskh.am/index.php/tag/40-%D5%B0%D5%A5%D5%BC%D5%A1%D5%BE%D5%A1%D6%80-%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%B8%D6%82%D5%B4
https://lib.mskh.am/tag/21-%D5%BA%D6%80%D5%A5%D5%A6%D5%A5%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%A1
https://lib.mskh.am/tag/43-%D5%A8%D5%B6%D5%BF%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A4%D5%BA%D6%80%D5%B8%D6%81
https://lib.mskh.am/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1699-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A8%D5%B6%D5%A4%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-1
https://lib.mskh.am/tag/30-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9
https://lib.mskh.am/tag/44-%C2%AB%D5%BD%D5%A1%D5%BD%D5%B6%D5%A1-%D5%AE%D5%BC%D5%A5%D6%80%C2%BB


Հեղինակային կրթական ծրագրի համապատասխան 
կրթահամալիրի մասանագետների կողմից ուսումնական 
այլ ռեսուրսների ստեղծումը՝ ամսագրեր, բլոգներ, ակումբ

•
Մաթեմատիկական ամսագիր

• Պարտեզ

• Պատանեկան ամսագրեր

• MSKH բլոգներ

• Գրական ակումբ

• Հեռավար ուսուցման համալիր էջ

https://mathjournalmskh.edublogs.org/
http://partez.mskh.am/
http://mskh.am/am/52061
http://www.mskh.am/am/49672
https://grakanakumb.wordpress.com/
https://heravar.armedu.am/


Հեղինակային կրթական ծրագրի համապատասխան 
կրթահամալիրի մասանագետների կողմից ուսումնական 

բաժինների ստեղծումը 

Ձայնադարան

Ֆիլմադարան

Ցուցասրահ

Սեբաստացի TV

https://mus.mskh.am/
https://filmadaranmskh.wordpress.com/?fbclid=IwAR2SS_avwfFKKkoLVfo6dLBflyZICTzwTRE34Dhx5idgXFZqbyTIA-r3B38
https://galeriamskh.wordpress.com/
https://tv.mskh.am/


Հեղինակային կրթական ծրագրով ստեղծված 
ուսումնական փաթեթին ներկայացվող 

պահանջները

• Ուսումնական փաթեթը պետք է բխի հեղինակային մանկավարժությունից և
սպասարկի հեղինակային մանկավարժությանը:

• Նյութերը կարող են լինել մասնագետի կողմից ստեղծած, այլ աղբյուրներից
վերցված, ինչպես նաև վերլուծություններ և թարգմանություններ, որը կարտացոլի
է հեղինակային մանկավարժության մեթոդաբանությունը:

• Մեդիագրադարանում կարող են հրապարակվել նաև այլ հաստատությունների
մասնագետների (մասնագետներ, որնք ըստ վերը ներկայացված պահանջների
նյութեր են ներկայացրել, որոնց նյութերը կարող են օգտարար լինել մեր
դասավանդողների և սովորողներին):

•



Հեղինակային կրթական ծրագրի մեդաիագրադարանի 
2020- 2021 ուստարվա արդյունքները

• Էլեկտրոնյաին գրադարանի արխիվի ստեղծում:Աշխատանքը իրականացրել է ավագ 
դպրոցի սովորող՝ Լիլիթ Սարբկյանը

• Թվայնացման աշխատանքներում նոր սովորողների ներգրավում

• Դասավանդողների կողմից ուսումնական նոր փաթեթների, էլեկտրոնային գրքերի 
հրապարակում 

• Դասավանդողների և սովորողների համատեղ աշխատանքային փաթեթների 
հրապարամում



Հեղինակային կրթական ծրագրի մեդաիագրադարանի 
2020- 2021 ուստարվա արդյունքները

Ծրագրեր, որոնք օգնում են էլեկտրոնային նյութերի որակի
բարելավվմանը

«ABBYY fineReader»

«Adobe acrobat DC» խմբագրական ծրագիր

https://finereader.en.softonic.com/
https://get.adobe.com/ru/reader/


Հեղինակային կրթական ծրագրի մեդաիագրադարանի 
2020- 2021 ուստարվա արդյունքները

Դասավանդողների և սովորողների համատեղ 
աշխատանքային փաթեթների հրապարամում

• Սաթենիկ Սիմոնյան և սովորողներ: Ընթերցարանների շքերթ

• Մարինե Ամիրջանյան և սովորողներ: Կիր Բուլիչով։ Սրանից 100 տարի
առաջ
Սովորողները՝ 4-րդ դասարանցիներ, թարգմանելուց բացի նաև նկարազարդել են
էլեկտրոնային գիրքը: Նրանց շնորհիվ գիրքն այժմ կարող ենք կարդալ հայերեն:

https://lib.mskh.am/24-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D6%83%D5%A1%D5%A9%D5%A5%D5%A9/1865-%D5%B4%D5%A5%D5%A4%D5%AB%D5%A1%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A5%D6%80%D6%81%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B7%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A9
https://sateniksimonyan3.wordpress.com/2021/05/08/%d5%b4%d5%a5%d5%a4%d5%ab%d5%a1%d5%a8%d5%b6%d5%a9%d5%a5%d6%80%d6%81%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%b7%d6%84%d5%a5%d6%80%d5%a9/
https://lib.mskh.am/1857-%D5%AF%D5%AB%D6%80-%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%AB%D5%B9%D5%B8%D5%BE%D6%89-%D5%BD%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-100-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB
https://magnifiermskh.wordpress.com/2017/01/23/%D5%A4%D5%AB%D5%BB%D5%AB%D5%A9%D5%A5%D6%84%D5%A8-%D5%AC%D6%80%D5%A1%D6%81%D5%B8%D6%82%D6%81%D5%AB%D5%B9-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%AB%D6%84/


Էլեկտրոնային գրքեր, փաթեթներ

Առնոլդ Միքյելյան, Շախմատի ժողովածուների խնդրագիրք, մաս 2

Յուրա Գանջալյան, Երևակում եմ դասավանդողի կյանքի իմ հետքը

Մարիետ Սիմոնյան

Լիանա Հակոբյան

Լուսինե Փաշայան

Անահիտ Հարությունյան

Մանուշակ Աբրահամյան
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2021- 2022 ուստարում հեղինակային կրթական ծրագրի 
մեդաիագրադարանի

զարգացման ուղղությունները

• Հրատարակչական աշխատանքների ընդլայնում՝

այդ թվում՝ տեխնիկական մշակման մատչելիություն, մեդիանյութի թղթային
նյութի պատճենից անկախ գործածության մատչելիություն:

• Հեղինակային կրթական ծրագրի ուսոմնական փաթեթների բազմազանության
ապահովում

• Աուդիոգրքերի ստեղծում

*Աշխատանքներում սովորողների և դասավանդողների ընդգրկվածության ընդլայնում


