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ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ 
 
Սույն ձեռնարկը բովանդակում է կրթության ոլորտը կարգավորող իրա-

վական այն ակտերը, որոնք այս կամ այն կերպ փոխկապակցված են նախ-
նական մասնագիտական /արհեստագործական/ և միջին մասնագիտական 
կրթական համակարգի հետ և տեղ չեն գտել հեղինակի՝ 2014 թվականին 
թվագրված համանման ժողովածուի մեջ:  

Հաշվի առնելով նախորդ ժողովածուի նկատմամբ մեծ հետքրքրությունը 
թե՛ ուսումնական հաստատություններում, թե՛ ոլորտի հետ առնչվող ան-
ձանց շրջանում, և ի նկատի ունենալով, որ շուրջ մեկ տասնյակից ավելի 
իրավական ակտեր տեղ չեն գտել նախորդ հրատարակությունում, նպատա-
կահարմար դիտվեց ամփոփել դրանք մեկ կազմի ներքո և վերնագրել «ՆՄՄԿ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 1»: 

Ինչպես և ակնկալվում էր 2014թ. հրատարակությունը մեծ տարածում 
գտավ արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական հաստատություններում, ուրախությամբ պետք 
է փաստենք, որ այն դարձավ նաև ՆՄՄԿ հաստատության տնօրենի հավաս-
տագրի հարյուրից ավելի հավակնորդի «սեղանի գիրքը» և հաշվի առնելով 
սահմանափակ տպաքանակը կիրառվեց նաև պատճենահանման տարբերա-
կով և էլեկտրոնային աղբյուրներից: 

Եղան նաև օբյեկտիվ դիտողություններ, որ որոշ իրավական ակտեր տեղ 
չեն գտել ժողովածուում, որոնք ոչ պակաս կարևոր են և շատ կիրառելի, ուս-
տի նաև ականջալուր լինելով մեր խորհրդատու-քննադատներին՝ սիրով նաև 
իրենց դատին ենք ներկայացնում նախորդ ժողովածուի տրամաբանական 
շարունակությունը և պատրաստ ենք դիտարկելու նոր նկատառումները:  

Օգտագործելով ընձեռված հնարավորությունը՝ խորին շնորհակալություն 
ենք հայտնում նախորդ ժողովածուի հասցեին արված դրվատանքի խոսքերի և 
ինչու չէ նաև քննադատբար հնչած տեսակետների հեղինակներին: 

Սույն ժողովածուն ևս ընդգրկում է ՀՀ օրենքներ, ՀՀ կառավարության որոշ-
մամբ հաստատված կարգեր և ՀՀ կրթության պետական կառավարման լիազոր-
ված մարմնի ղեկավարի՝ ՀՀ նախարարի հրամանով հաստատված ընթացա-
կարգեր և որոշ իրավական ակտեր, այդ թվում ձև-նմուշներ, ցանկեր և այլն: 

Հույս ունենք, որ սույն տեղեկատուն կշարունակի ավանդույթը և կծառա-
յի իր նպատակին և, բացի այդ, օգտակար կլինի նախնական /արհեստագոր-
ծական/ և միջին մասնագիտական կրթական համակարգի նկատմամբ հե-
տաքրքրված քաղաքացիներին:  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 
 

ԳԼՈՒԽ 1 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Հոդված 1. Կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենս-
դրությունը 

Սույն օրենքը սահմանում է կրթության բնագավառում պետական քաղա-
քականության սկզբունքները և կրթության համակարգի կազմակերպական-
իրավական ու ֆինանսա-տնտեսական հիմքերը: 

Կրթության բնագավառը կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան Սահմանադրությամբ, սույն օրենքով և այլ իրավական ակտերով: 

Հոդված 2. Կրթության բնագավառում օրենսդրության խնդիրները 
Կրթության բնագավառում օրենսդրության խնդիրներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` Սահմանադրությամբ 

ամրագրված կրթության իրավունքի ապահովումը և պաշտպանությունը. 
2) իրավասության բաշխումն ու տարանջատումը պետական կառավար-

ման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև. 
3) կրթության համակարգի գործառնության և զարգացման համար իրա-

վական երաշխիքների և մեխանիզմների ստեղծումը. 
4) իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրավունքների, պարտակա-

նությունների, պատասխանատվության սահմանումը և փոխհարաբերություն-
ների իրավական կարգավորումը: 

Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 
Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները. 
1) կրթություն` անձի, հասարակության և պետության շահերից ելնող 

ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որը նպատակաուղղված է գի-
տելիքները պահպանելու ու սերունդներին փոխանցելու համար. 

1.1) ուսուցում՝ կրթական ծրագրով իրականացվող գործընթաց, որն ուղ-
ղակիորեն կամ անուղղակիորեն նպատակաուղղված է անձի ուսումնառու-
թյան կազմակերպմանը, իրականացմանը կամ դրա օժանդակմանը. 

1.2) հարատև կրթություն՝ անձի ամբողջ կյանքի ընթացքում ֆորմալ, ոչ 
ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության մասնակցության միջոցով ձեռք բերած 
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ուսումնառության արդյունքներ, որոնցով անհատը ձևավորում կամ կատա-
րելագործում է իր գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները և ար-
ժեքային համակարգը. 

1.3) ֆորմալ կրթություն՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական 
հիմնական ծրագրերի որոշակի մակարդակ կամ ամբողջություն, որն իրա-
կանացվում է համապատասխան ուսումնական հաստատության (հաստա-
տությունների) կողմից և հանգեցնում տվյալ մակարդակի որակավորման 
աստիճանի շնորհման և դիպլոմավորման. 

1.4) ոչ ֆորմալ կրթություն (ուսուցում)՝ կրթության լրացուցիչ ուսուցման 
ծրագիր կամ ծրագրերի ամբողջություն, որն իրականացվում է համապա-
տասխան ուսումնական հաստատության (հաստատությունների) կամ այդ 
գործառույթն իրականացնելու իրավասությունն ունեցող կազմակերպության 
և (կամ) ծառայության միջոցով, սակայն չի հանգեցնում որակավորման աս-
տիճանի շնորհման և ուսումնառության արդյունքների պաշտոնական ճա-
նաչման, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահ-
մանված դեպքերի. 

1.5) ինֆորմալ կրթություն՝ անձի առօրյա և ընտանեկան կյանքի, հանգս-
տի, ժամանցի, աշխատանքային գործունեության և այլ տարբեր գործողու-
թյունների արդյունքում ձեռք բերված ուսումնառության արդյունքներ, որոնք, 
որպես կանոն, կանխամտածված չեն անձի կողմից որպես նպատակային 
ուսումնառություն, կազմակերպված և համակարգված չեն ժամանակի կամ 
ռեսուրսների առումով, չեն հանգեցնում արդյունքների պաշտոնական ճա-
նաչման, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված դեպքերի. 

1.6) լրացուցիչ կրթություն (ուսուցում)՝ լրացուցիչ կրթական ծրագրով 
իրականացվող ոչ ֆորմալ ուսումնառություն, որի առավելագույն տևողու-
թյունը կարող է լինել մինչև հինգ ամիս. 

1.7) ունկնդիր` լրացուցիչ կրթական ծրագրում ընդգրկված և ուսումնա-
ռող անձ. 

1.8) սոցիալական գործընկեր` մասնագիտական կրթության և ուսուցման 
համակարգին աջակցող, համագործակցող և համակարգի զարգացման գոր-
ծում շահագրգիռ կազմակերպություն կամ կազմակերպությունների միավո-
րում, մասնավորապես գործատուների, արհեստակցական և հասարակական 
այլ միավորումներ, կրթական և ուսումնական ծրագրեր իրականացնող ցան-
կացած կազմակերպություն, պետական և համայնքային մարմիններ. 
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2) պետական կրթական չափորոշիչ` նորմատիվ, որը սահմանում է 
կրթական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, սովորող-
ների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը և շրջանավարտ-
ներին ներկայացվող որակական պահանջները. 

3) կրթական (այդ թվում` ռազմական) ծրագիր` կրթության համապա-
տասխան մակարդակի բովանդակությունը և մասնագիտական ուղղվածու-
թյունը. 

31) հատուկ կրթություն` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կա-
րիք ունեցող անձանց, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորած երե-
խաների ուսուցման և կրթության համակարգ, որը մեկ կամ մի քանի կրթա-
կան ծրագրերի հիման վրա կարող է իրականացվել հատուկ կամ ընդհանուր 
հանրակրթական, մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում. 

4) ուսումնական հաստատություն` իրավաբանական անձի կարգավի-
ճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում, որն իրակա-
նացնում է մեկ կամ մի քանի կրթական ծրագիր և ապահովում է սովորողնե-
րի ուսուցումն ու դաստիարակությունն այդ ծրագրերի պահանջներին համա-
պատասխան. 

4.1) ռազմաուսումնական հաստատություն` բարձրագույն և հետբուհա-
կան մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստա-
տություն, որն ապահովում է սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակու-
թյունը ռազմական կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան. 

5) մանկապարտեզ` նախադպրոցական կրթության ծրագիր իրականաց-
նող ուսումնադաստիարակչական հաստատություն. 

6) հանրակրթական ուսումնական հաստատություն` մեկ կամ մի քանի 
հանրակրթական հիմնական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստա-
տություն. 

7) (կետն ուժը կորցրել է 10.07.09 ՀՕ-161-Ն) 
8) կրթահամալիր` տարբեր կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսում-

նական հաստատությունների միավորում. 
8.1) արհեստագործական ուսումնարան` իրավաբանական անձի կարգա-

վիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում, որն իրակա-
նացնում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական 
ծրագիր. 
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9) քոլեջ` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպու-
թյուն կամ դրա ստորաբաժանում, որն իրականացնում է միջին մասնագի-
տական կրթական ծրագիր. 

10) համալսարան` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի 
գործունեությունը նպատակաուղղված է բնագիտական, հասարակագիտա-
կան, գիտության և տեխնիկայի, մշակույթի տարբեր ուղղությունների բարձ-
րագույն, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության, հիմնարար գիտական հե-
տազոտությունների և ուսումնառության կազմակերպմանը. 

11) ինստիտուտ` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որն 
իրականացնում է գիտության, տնտեսության և մշակույթի մի շարք ուղղու-
թյունների գծով մասնագիտական ու հետբուհական կրթական ծրագրեր և գի-
տական ուսումնասիրություններ. 

12) ակադեմիա (ուսումնական)` բարձրագույն ուսումնական հաստատու-
թյուն, որի գործունեությունը նպատակաուղղված է որոշակի ոլորտում կրթու-
թյան, գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի զարգացմանը, իրականացնում է 
որոշակի ճյուղի (բնագավառի) բարձր որակավորման մասնագետների պատ-
րաստումը և վերաորակավորումը, հետբուհական կրթական ծրագրերը. 

13) կոնսերվատորիա` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, 
որի գործունեությունը նպատակաուղղված է երաժշտության ոլորտում մաս-
նագետների պատրաստմանը, որակավորման բարձրացմանը և հետբուհա-
կան կրթական ծրագրերի իրականացմանը. 

14) մասնաճյուղ` ուսումնական հաստատության տարածքային առանձ-
նացված ստորաբաժանում, որն իրականացնում է մեկ կամ տարբեր կրթա-
կան ծրագրեր. 

15) ուսումնական կենտրոն` կազմակերպություն (այդ թվում՝ ուսումնա-
կան հաստատություն), որն իրականացնում է լրացուցիչ կրթական ծրագիր 
(ծրագրեր). 

16) լիցենզավորում` ուսումնական հաստատության գործունեության 
թույլտվության գործընթաց. 

17) ատեստավորում` ուսումնական հաստատության գործունեության և 
նրա շրջանավարտների պատրաստման որակի, բովանդակության և մակար-
դակի գնահատում` պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին 
համապատասխան. 
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17.1) որակավորում՝ ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքում մասնագի-
տական որակավորման բնութագրին անձի համապատասխանությունը հա-
վաստող կարգավիճակ, որը շնորհվում է համապատասխան փաստաթղթով. 

17.2) որակավորումների ազգային շրջանակ` մասնագիտական կրթու-
թյան որակավորման աստիճանների բնութագրերի ամբողջությունը, որը նե-
րառում է ուսումնառության յուրաքանչյուր աստիճանում ուսուցման արդ-
յունքների և մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիք-
ների, հմտությունների ու կարողությունների ընդհանրական նկարագրերը. 

18) պետական հավատարմագրում` պետության կողմից` պետական 
կրթական չափորոշիչներին մասնագետների պատրաստման որակի համա-
պատասխանության ճանաչումը. 

181) արհեստավոր` նախնական մասնագիտական (արհեստագործա-
կան) կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրին և (կամ) որա-
կավորման կարգին համապատասխան պետական ամփոփիչ ատեստավո-
րում անցած անձանց. 

19) մասնագետ՝ միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աս-
տիճան, որը շնորհվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրին համա-
պատասխան ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց. 

20) բակալավր` բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավոր-
ման աստիճան, որը շնորհվում է միջնակարգ կրթություն ունեցող և առն-
վազն քառամյա (ոստիկանական կամ զինվորական մասնագիտությունների 
համար` միջին մասնագիտական ոստիկանական կամ զինվորական կրթու-
թյան հիմքով, առնվազն եռամյա) բարձրագույն մասնագիտական կրթական 
ծրագրերին համապատասխան ատեստավորված անձանց. 

21) դիպլոմավորված մասնագետ` բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է միջնակարգ կամ 
մասնագիտական կրթություն ունեցող անձանց` առնվազն հնգամյա բարձ-
րագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

22) մագիստրոս` բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավոր-
ման աստիճան, որը շնորհվում է բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնա-
գետի աստիճան ունեցող անձանց` առնվազն մեկ տարի բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

23) հետազոտող` հետբուհական մասնագիտական կրթության որակավոր-
ման աստիճան, որը շնորհվում է մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնա-
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գետի աստիճան ունեցող անձանց` ասպիրանտուրայում եռամյա հետբուհա-
կան մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

24) ինտերն` բարձրագույն բժշկական կրթության որակավորման աստի-
ճան, որը շնորհվում է բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերն ավար-
տած և առնվազն մեկ տարվա հետբուհական ուսուցում ստացած անձանց. 

25) կլինիկական օրդինատոր` բարձրագույն մասնագիտական որակա-
վորման աստիճան, որը շնորհվում է բարձրագույն բժշկական կրթություն 
ունեցող անձանց` մեկից մինչև հինգ տարվա հետբուհական մասնագիտա-
կան կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

26) էքստեռն (այսուհետ` դրսեկություն)` ինքնակրթությամբ և ուսումնա-
կան հաստատությունում գիտելիքների ու կարողությունների ամփոփիչ 
ատեստավորման եղանակով իրականացվող կրթության ձև: 

(3-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, 09.10.01 ՀՕ-237, լրաց., փոփ., խմբ. 
01.12.03 ՀՕ-58-Ն, փոփ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, լրաց. 25.05.05 ՀՕ-137-Ն, խմբ., փոփ. 
08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ., խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, լրաց. 04.02.10 ՀՕ-20-Ն, խմբ. 
28.10.10 ՀՕ-153-Ն, լրաց. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, խմբ., փոփ. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն, 
լրաց., խմբ., փոփ. 21.06.14 ՀՕ-83-Ն) 

 Հոդված 4. Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականությունը 
 1. Հայաստանի Հանրապետությունը հռչակում և երաշխավորում է 

կրթության բնագավառի առաջանցիկ զարգացումը` որպես պետականության 
ամրապնդման կարևորագույն գործոն: 

2. Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազ-
գային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատ-
րաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայրենասիրու-
թյան, պետականության և մարդասիրության ոգով դաստիարակված անձի 
ձևավորումն է: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը նպատակա-
ուղղված է հայ ժողովրդի հոգևոր և մտավոր ներուժի ամրապնդմանը, ազգա-
յին և համամարդկային արժեքների պահպանմանն ու զարգացմանը: Այդ 
գործին իր նպաստն է բերում նաև Հայ Եկեղեցին: 

4. Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության կազմա-
կերպական հիմքը կրթության զարգացման պետական ծրագիրն է, որը Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ հաստատում 
է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը: 
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5. Պետությունը բյուջետային նպատակային ֆինանսավորման միջոցով 
ապահովում է կրթության բնագավառի պահպանումը և զարգացումը, որի 
ծավալները որոշվում են կրթության զարգացման պետական ծրագրին հա-
մապատասխան: 

Հոդված 5. Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության 
սկզբունքները 

Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունք-
ներն են` 

1) կրթության մարդասիրական բնույթը, համամարդկային արժեքների, 
մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգաց-
ման առաջնայնությունը, քաղաքացիական գիտակցության, ազգային արժա-
նապատվության, հայրենասիրության, օրինականության և բնապահպանա-
կան աշխարհայացքի դաստիարակությունը. 

2) կրթության մատչելիությունը, շարունակականությունը, հաջորդակա-
նությունը և համապատասխանությունը սովորողների զարգացման մակար-
դակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստականության աստիճա-
նին` պետական պարտադիր նվազագույնի ապահովմամբ. 

3) կրթության բնագավառում ժողովրդավարության սկզբունքների ապա-
հովումը. 

4) միջազգային կրթական համակարգում ինտեգրացումը. 
5) սփյուռքում հայապահպան կրթական գործունեությանն աջակցելը. 
6) ուսումնական հաստատություններում կրթության աշխարհիկ բնույթը. 
7) ուսումնական հաստատությունների ողջամիտ ինքնավարությունը. 
8) պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում քա-

ղաքացիների կրթություն ստանալու հնարավորությունների երաշխավորումը. 
9) ուսումնական հաստատությունների ու դրանց կողմից տրվող ավար-

տական փաստաթղթերի իրավահավասար կարգավիճակի ապահովումը: 
(5-րդ հոդվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն) 
Հոդված 6. Կրթական իրավունքի պետական երաշխիքները 
1. Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է կրթության իրա-

վունք` անկախ ազգությունից, ռասայից, սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղա-
քական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային դրությու-
նից կամ այլ հանգամանքներից: Մասնագիտական կրթության իրավունքի 
սահմանափակումները նախատեսվում են օրենքով: 
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2. Պետությունը կրթության իրավունքն ապահովում է կրթության համա-
կարգի բնականոն գործառնությամբ և կրթություն ստանալու համար սոցիալ-
տնտեսական պայմանների ստեղծմամբ: 

2.1. Պետությունը, համագործակցելով սոցիալական գործընկերների 
հետ, ապահովում է մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի 
զարգացումը՝ աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան, ինչպես 
նաև երաշխավորում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթության համակարգի 
համաչափ գործարկումն ու արդյունքների ճանաչումը: 

3. Պետությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հա-
մար երաշխավորում է պետական ուսումնական հաստատություններում ան-
վճար ընդհանուր միջնակարգ և մրցութային կարգով` անվճար նախնական 
(արհեստագործական), միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա-
կան կրթություն: Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները նախ-
նական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական և 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունվում են Հայաստա-
նի Հանրապետության քաղաքացիների կամ օտարերկրացիների համար Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով` իրենց 
ընտրությամբ: 

Արգելվում է ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակար-
գում սովորող, ուսումնառող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և 
Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի նահանգներում գրանցված 
և բնակվող հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ կիրառել ուսման վարձա-
վճարի ավելի բարձր չափ, քան սահմանված է տվյալ ուսումնական հաստա-
տության համանման պայմաններում սովորող Հայաստանի Հանրապետու-
թյան քաղաքացիների նկատմամբ։ Ըստ մասնագիտությունների հավատար-
մագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատություններում մրցութային հիմունքներով կարող է իրակա-
նացվել բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական անվճար կրթու-
թյուն` պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցմամբ: 

Պետությունը սահմանամերձ, ինչպես նաև բարձրլեռնային բնակավայ-
րերում հաշվառված և վերջին ութ տարում մշտապես բնակվող Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիների համար երաշխավորում է պետական 
ուսումնական հաստատություններում մրցութային կարգով` անվճար նախ-
նական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագիտական 
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կրթություն: Այս դեպքում մրցութային ընդունելությունն իրականացվում է 
ընդհանուր մրցույթից առանձնացված կարգով, որը սահմանում է Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարությունը միայն սահմանամերձ, ինչպես 
նաև բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների համար: 

4. Պետական հանրակրթական դպրոցների առաջինից չորրորդ դասա-
րանների աշակերտներին պետությունը պետական բյուջեի միջոցների հաշ-
վին անվճար ապահովում է տարրական ընդհանուր կրթական ծրագրերով 
նախատեսված դասագրքերով: 

5. Արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած սովորողներին պետու-
թյունն աջակցում է` ստանալու համապատասխան մակարդակի կրթություն` 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

6. Պետությունը անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծում կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող քաղաքացիների զարգաց-
ման առանձնահատկություններին համապատասխան կրթություն ստանա-
լու և սոցիալական հարմարվածությունն ապահովելու նպատակով։ 

7. Պետությունը նպաստում է, որ կրթական գործունեությանը մասնակցի 
նաև սփյուռքահայությունը: 

(6-րդ հոդվածը փոփ. 20.11.00 ՀՕ-107, լրաց. 11.12.02 ՀՕ-471-Ն, խմբ. 
25.05.05 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, լրաց. 23.06.10 ՀՕ-111-Ն, 07.10.09 
ՀՕ-188-Ն, 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, 08.02.11 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 30.04.13 ՀՕ-37-Ն, լրաց. 
21.06.14 ՀՕ-83-Ն, խմբ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն) 

Հոդված 7. Ուսուցման լեզուն 
Հայաստանի Հանրապետությունում կրթությունն իրականացվում է 

«Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին հա-
մապատասխան: 
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ԳԼՈՒԽ 2 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

 
Հոդված 8. Կրթության համակարգը 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության համակարգը պետական 

կրթական չափորոշիչների, պետական հավատարմագրման չափանիշների, 
կրթության հաջորդականությունն ապահովող տարբեր մակարդակի և ուղղ-
վածության կրթական ծրագրերի, ուսումնական հաստատությունների և 
կրթության կառավարման մարմինների փոխկապակցված ամբողջություն է: 

(8-րդ հոդվածը լրաց. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն) 
Հոդված 9. Պետական կրթական չափորոշիչները 
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում և հրապարակվում են 

պետական կրթական չափորոշիչներ, որոնք շրջանավարտների կրթության 
մակարդակի և որակավորման գնահատման հիմքն են` անկախ նրանց ստա-
ցած կրթության ձևից և ուսումնական հաստատությունների կազմակերպա-
կան-իրավական ձևից: 

Հոդված 10. Կրթական ծրագրերը 
1. Կրթական ծրագիրը սահմանում է որոշակի մակարդակ և ուղղվածու-

թյուն ունեցող կրթության բովանդակությունը, անհրաժեշտ գիտելիքների և 
հմտությունների ծավալը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող կրթական ծրագրերն են` 
1) հանրակրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ). 
2) մասնագիտական կրթական ծրագրեր (հիմնական և լրացուցիչ). 
2. Հանրակրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են անհատի համա-

կողմանի զարգացմանը, նրա աշխարհայացքի ձևավորմանը, նախասիրու-
թյուններին, հակումներին և ընդունակություններին համապատասխան 
մասնագիտական ծրագրերի ընտրության և յուրացման համար հիմքերի 
ստեղծմանը: 

Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն են` 
1) նախադպրոցական. 
2) տարրական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 
3) հիմնական (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 
4) միջնակարգ (ընդհանուր, մասնագիտացված, հատուկ). 
3. Մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են կրթու-

թյան հանրակրթական և մասնագիտական մակարդակների հաջորդականու-
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թյան միջոցով համապատասխան որակավորման մասնագետների պատ-
րաստմանը, կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, գիտելիք-
ների ծավալի ընդլայնմանն ու որակավորման բարձրացմանը: 

Մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերն են` 
1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական). 
2) միջին մասնագիտական. 
3) բարձրագույն մասնագիտական. 
4) հետբուհական մասնագիտական: 
4. Ուսումնական հաստատություններում հանրակրթական և մասնագի-

տական հիմնական ծրագրերի յուրացման ժամկետները որոշվում են սույն 
օրենքով և համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչով: 

5. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են նախընթաց 
կրթության և ուսուցման արդյունքում կամ դրան զուգահեռ ձեռք բերված գի-
տելիքները, կարողությունները և (կամ) հմտությունները լրացնելուն, կատա-
րելագործելուն և արդիականացնելուն: 

(10-րդ հոդվածը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն) 
Հոդված 11. Կրթության բովանդակությանը ներկայացվող ընդհանուր 

պահանջները 
1. Կրթության բովանդակությունը հասարակության հոգևոր, տնտեսա-

կան և սոցիալական առաջընթացի հիմնական գործոններից մեկն է և նպա-
տակաուղղված է երիտասարդ սերնդի դաստիարակմանը, պատշաճ վարքի և 
վարվելակերպի ձևավորմանը, անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգաց-
ման, նրանց ինքնորոշման և ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ պայ-
մանների ստեղծմանը, քաղաքացիական հասարակության կայացմանը և 
զարգացմանը, իրավական պետության ստեղծմանն ու կատարելագործմանը: 

2. Կրթության բովանդակությունն ապահովում է` 
1) սովորողների աշխարհաճանաչման ձևավորումը գիտելիքների և 

կրթական ծրագրերի ժամանակակից մակարդակին (աստիճանին) համա-
պատասխան. 

2) սովորողների կողմից ազգային և համամարդկային մշակութային ար-
ժեքների յուրացումը. 

3) հասարակության կատարելագործումը և ազգի զարգացման նոր մա-
կարդակ ապահովող ժամանակակից անհատի ու քաղաքացու ձևավորումը. 

4) հասարակության մտավոր ներուժի և աշխատուժի վերարտադրու-
թյունն ու զարգացումը: 
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Հոդված 12. Կրթության ձևերը 
1. Սովորողների կարողություններին և պահանջմունքներին համապա-

տասխան` կրթական ծրագրերն իրականացվում են առկա (ստացիոնար), հե-
ռակա, հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկության (ընտանեկան և ինքնակր-
թության) ձևերով: 

2. Կրթության բոլոր ձևերի համար նույն կրթական ծրագրերի շրջանակ-
ներում գործում է միասնական պետական կրթական չափորոշիչը: 

(12-րդ հոդվածը լրաց. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն) 
Հոդված 13. Ուսումնական հաստատությունների տիպերը 
1. Ուսումնական հաստատությունների տիպերն են` 
1) նախադպրոցական. 
2) հանրակրթական. 
21) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական). 
3) միջին մասնագիտական. 
4) բարձրագույն մասնագիտական. 
5) լրացուցիչ կրթության, այդ թվում՝ արտադպրոցական դաստիարակու-

թյան. 
6) հետբուհական մասնագիտական կրթության: 
2. Սույն օրենքին համապատասխան` կրթական ծրագրեր կարող են 

իրականացվել նաև ոչ ուսումնական հաստատություններում` կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի թույլտվությամբ: 

(13-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, փոփ. 10.07.09 
ՀՕ-161-Ն) 

Հոդված 14. Կրթության գործընթացի կազմակերպումը 
1. Կրթության գործընթացը կազմակերպվում է սույն օրենքին համապա-

տասխան և կարգավորվում է ուսումնական պլաններով, առարկայական 
ծրագրերով, ուսումնական ժամանակացույցով և դասացուցակներով: 

2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կրթության 
գործընթացը կարգավորվում է օրինակելի ուսումնական պլաններով և 
առարկայական ծրագրերով: Դրանք մշակում և հաստատում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

3. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մաս-
նագիտական կրթության ուսումնական պլանները և առարկայական ծրագ-
րերը, համապատասխան բնագավառի(ների) պետական կառավարման լիա-
զորված մարմնի հետ համաձայնեցված և կրթության պետական կառավար-
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ման լիազորված մարմնի հաստատած չափորոշիչներին համապատասխա-
նեցված, հաստատում են նախնական մասնագիտական (արհեստագործա-
կան) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսում-
նական հաստատությունները: 

4. Բարձրագույն կրթության ուսումնական պլանները և առարկայական 
ծրագրերը մշակում և հաստատում է բարձրագույն ուսումնական հաստա-
տությունը: Դրանք ներկայացվում են կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմին: 

41.Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը վերա-
հսկում է ուսումնական պլանների և առարկայական ծրագրերի համապա-
տասխանությունը պետական կրթական չափորոշիչներին: 

5. Ուսումնական հաստատություններում ուսումնական տարվա սկիզբը 
և տևողությունը սահմանվում է պետական կրթական չափորոշիչով: 

6. Հիմնական, միջնակարգ կրթության և մասնագիտական կրթական 
ծրագրերի յուրացումն ավարտվում է շրջանավարտների գիտելիքների, կա-
րողությունների և հմտությունների պարտադիր ամփոփիչ ատեստավոր-
մամբ, որի անցկացման կարգը սահմանում է կրթության պետական կառա-
վարման լիազորված մարմինը: 

7. Դրսեկության ձևով հանրակրթության, նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական), մասնագիտական միջին և բարձրագույն կրթության 
կազմակերպումն իրականացվում է կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, իսկ մասնագիտությունների ցանկը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

8. Հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով մասնագիտական միջին և 
բարձրագույն կրթության կազմակերպումն իրականացվում է կրթության պե-
տական կառավարման լիազորած մարմնի սահմանած կարգով, իսկ մասնա-
գիտությունների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությունը: 

(14-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ., փոփ., լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 
փոփ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, 10.07.09 ՀՕ-161-Ն) 

Հոդված 15. Ուսումնական հաստատության ընդունելությանը ներկայաց-
վող ընդհանուր պահանջները 

1. Սույն օրենքին համապատասխան` նախադպրոցական, հանրակրթա-
կան, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագի-
տական ուսումնական հաստատություններում սովորողների ընդունելու-
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թյան պահանջները սահմանում է հիմնադիրը` հաշվի առնելով ուսումնա-
կան հաստատության առանձնահատկությունները, իսկ պետական և ոչ պե-
տական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում` Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

2. Ուսումնական հաստատությունը պարտավոր է դիմորդներին և նրանց 
ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչներին) ծանոթացնել 
ուսումնական հաստատության կանոնադրությանը և կրթության գործընթա-
ցը կարգավորող մյուս փաստաթղթերին: 

3. Ընդհանուր կրթությունն սկսվում է վեց տարեկանից (որը լրանում է 
մինչև տվյալ ուսումնական տարվա դեկտեմբերի վերջը): 

4. Նախնական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն մասնագի-
տական ուսումնական հաստատություններ ընդունելությունը կատարվում է 
մրցութային հիմունքով: 

Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում 
ուսանողների հրամանագրումն ավարտվում է տվյալ ուսումնական տարվա 
պարապմունքներն սկսվելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում: 

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-63-Ն) 
Պետական միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 

դիմորդների ընդունելության արտոնությունները սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա 
մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի ներկայացմամբ հաստատում 
և մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը պաշտոնապես հրապարակում է Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Հաստատված ցանկում փո-
փոխություններ և լրացումներ կատարելն արգելվում է: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա մաս-
նագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը ներառում է` 

1) կրթության ձևը (առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստան-
ցիոն), դրսեկություն). 

2) մասնագիտություններն ըստ բուհերի. 
3) յուրաքանչյուր մասնագիտության համար նախատեսված ընդունելու-

թյան քննությունների առարկաների անվանումը. 
4) քննության ձևը (մրցութային, ոչ մրցութային). 
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5) քննության տեսակը` գրավոր (թելադրություն, շարադրություն, թեսթ), 
բանավոր, հարցազրույց և այլն: 

6. Պետական հանրակրթական դպրոցների ավարտական, ինչպես նաև 
պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ընդունելության քննությունների անցկացման համար 
նախապատրաստվող հարցաթերթիկները (հարցաշարերը, քննական հարցե-
րը, խնդիրները և այլ առաջադրանքները) կազմվում են բացառապես պետա-
կան հանրակրթական դպրոցների (1-12-րդ դասարանների) կրթական ծրա-
գրերով նախատեսված, կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի կողմից պետական հանրակրթական դպրոցներում օգտագործման 
համար երաշխավորված և առնվազն մեկ ուսումնական տարվա ընթացքում 
պետական հանրակրթական դպրոցներում օգտագործված (դասավանդված) 
դասագրքերին, ձեռնարկներին, խնդրագրքերին և ժողովածուներին համա-
պատասխան: 

(15-րդ հոդվածը խմբ. 21.02.00 ՀՕ-36, լրաց. 04.12.00 ՀՕ-114, փոփ., լրաց., 
խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 09.10.01 ՀՕ-237, խմբ., լրաց. 07.05.02 ՀՕ-338, 
փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, խմբ., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն, լրաց., փոփ. 
28.10.10 ՀՕ-153-Ն, խմբ. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն) 

Հոդված 16. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրականացումը 
(վերնագիրը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն) 
1. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն իրականացվում են հանրակր-

թական ուսումնական հաստատություններում և օրենքով սահմանված կար-
գով՝ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատություններում, կազմակերպություններում: 

2. (մասն ուժը կորցրել է 01.12.14 ՀՕ-201-Ն) 
3. Հանրակրթական մասնագիտացված ծրագրերը մշակվում են ընդհա-

նուր հանրակրթական ծրագրերի հիմքի վրա` ռազմական, սպորտի, գիտու-
թյան, արհեստների կամ արվեստի որևէ բնագավառում սովորողների խո-
րացված հանրակրթություն ապահովելու նպատակով: 

4. Տարրական, հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական ծրագրերը 
կառուցվում են հաջորդականության սկզբունքով: 

Հանրակրթական հիմնական ծրագիրը (բացի նախադպրոցականից) չյու-
րացնելու դեպքում սովորողին չի թույլատրվում անցնել հանրակրթական 
ուսուցման հաջորդ աստիճան: 
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5. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի շրջանակներում տվյալ 
ուսումնական տարվա ծրագիրը չյուրացրած սովորողի հետագա ուսումնա-
ռությունը կարգավորվում է կրթության պետական կառավարման լիազոր-
ված մարմնի սահմանած կարգով: 

(16-րդ հոդվածը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, փոփ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն) 
Հոդված 17. Նախադպրոցական կրթությունը 
1. Նախադպրոցական կրթության հիմնական խնդիրներն են` 
1) երեխայի ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր զարգացման հիմքերի 

ստեղծումը. 
2) մայրենի լեզվով հաղորդակցվելու և այդ հիմքի վրա օտար լեզուների 

ուսումնասիրման նախադրյալների ապահովումը. 
3) հաշվետու տարրական կարողությունների զարգացումը. 
4) վարվեցողության տարրական կանոններին, հայրենի բնության և բնա-

պահպանության, պատմության և ազգային մշակույթի տարրերին ծանոթա-
ցումը. 

5) հայրենիքի նկատմամբ սիրո և նվիրվածության զգացում ձևավորելը. 
6) աշխատանքային տարրական կարողությունների և հմտությունների 

ձեռքբերումը. 
7) դպրոցական ուսուցման նախապատրաստումը: 
2. Նախադպրոցական կրթության ծրագրերի իրականացման գործում 

գլխավոր դերը պատկանում է ընտանիքին: Պետությունը պայմաններ է ստեղ-
ծում ընտանիքում երեխաների դաստիարակությունը կազմակերպելու համար: 

3. Ընտանիքին աջակցելու համար պետությունն ստեղծում է նախա-
դպրոցական հիմնարկներ` տարբերակված ծրագրերով մսուր-մանկապար-
տեզներ և մանկապարտեզներ: 

Հոդված 18. Հանրակրթությունը 
(վերնագիրը փոփ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն) 
1. Հանրակրթության նպատակը սովորողների մտավոր, հոգևոր, ֆիզի-

կական և սոցիալական որակների համակողմանի և ներդաշնակ զարգա-
ցումն է, անձի` որպես ապագա քաղաքացու ձևավորումը, մասնագիտական 
կողմնորոշումը, նրան ինքնուրույն կյանքի և մասնագիտական կրթությանը 
նախապատրաստելը: 

2. Հանրակրթության հիմնական խնդիրներն են` 
1) սովորողների կողմից բնության, հասարակության, տեխնիկայի, ար-

տադրության և բնապահպանության մասին հիմնարար գիտելիքների յուրա-
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ցումը, շարունակական կրթության համակարգում նրանց ինքնակրթության և 
ինքնազարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը. 

2) համամարդկային և ազգային արժեքներին հաղորդակից, ազգային 
մշակութային ու բարոյահոգեբանական ժառանգությունը կրող և գործուն քա-
ղաքացիական դիրքորոշում ունեցող անհատ և քաղաքացի ձևավորելը. 

3) սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակության և նախ-
նական զինպատրաստության համալիր ծրագիր իրականացնելը: 

3. Միջնակարգ կրթությունն իրականացվում է եռաստիճան միջնակարգ 
հանրակրթական դպրոցում` 12 տարի ընդհանուր տևողությամբ` հետևյալ 
հաջորդական աստիճաններով. 

1) տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ). 
2) միջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ). 
3) ավագ դպրոց (10-12-րդ դասարաններ): 
4. Տարրական դպրոցում ուսուցումը նպատակաուղղվում է լեզվամտա-

ծողության և տրամաբանության հիմքերի, ուսումնառության և աշխատան-
քային նախնական հմտությունների ձևավորմանը, ազգային և համամարդ-
կային արժեքներին նախնական հաղորդակցմանը: 

5. Միջին դպրոցում ուսուցումը նպատակաուղղվում է առողջ ապրելա-
կերպի, աշխարհի և բնության վերաբերյալ սովորողների գիտական պատկե-
րացման ձևավորմանը, ինքնուրույն աշխատանքի, կրթության և հասարակա-
կան ինքնուրույն գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքների նվազա-
գույն ծավալի ապահովմանը: 

Միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի առաջին երկու աստիճանները 
կազմում են հիմնական դպրոցը: 

6. Ավագ դպրոցում ուսուցումը նպատակաուղղվում է հենքային հանրա-
կրթական պատրաստությունն ապահովող գիտելիքների յուրացմանը: Ավագ 
դպրոցում սովորողների հակումներին, կարողություններին և ընդունակու-
թյուններին համապատասխան կարող է լրացուցիչ կրթական ծրագրերով 
իրականացվել տարբերակված (հոսքային) ուսուցում: 

Միջին և ավագ դպրոցում հայոց լեզու և հայ գրականություն, հայոց 
պատմություն առարկաների ուսուցումն ավարտվում է գիտելիքների պար-
տադիր ամփոփիչ ատեստավորմամբ: 

7. Հիմնական ընդհանուր կրթությունը պարտադիր է: Հիմնական ընդհա-
նուր կրթության պարտադիր լինելու պահանջը պահպանվում է մինչև սովո-
րողի 16 տարին լրանալը, եթե այն չի բավարարվել ավելի վաղ: 16 տարին 
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լրանալուց հետո սովորողը ծնողների (որդեգրողների կամ հոգաբարձուի) 
համաձայնությամբ կարող է թողնել դպրոցը: 

(7-րդ մասի առաջին պարբերությունը 08.04.15 ՀՕ-20-Ն օրեն-
քի խմբագրությամբ ուժի մեջ կմտնի 01.06.2017 թ.) 

Միջնակարգ կրթությունը պետական ուսումնական հաստատություննե-
րում անվճար է: 

Պարտադիր միջնակարգ կամ նախնական (արհեստագործական) մաս-
նագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթության պահանջը չի տարած-
վում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահման-
ված կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 
որոշակի խմբերի վրա: 

(18-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 13.04.06 ՀՕ-48-Ն, 
խմբ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն, փոփ., խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, խմբ. 08.04.15 ՀՕ-20-Ն) 

Հոդված 19. Հատուկ կրթությունը 
(վերնագիրը փոփ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն) 
1. (մասն ուժը կորցրել է 16.03.04 ՀՕ-57-Ն) 
2. Պետությունն ստեղծում է հատուկ հաստատություններ (այդ թվում` 

երկարօրյա և գիշերօթիկ)` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կա-
րիք ունեցող երեխաների կրթությունը կազմակերպելու նպատակով: Հատուկ 
հաստատությունների տիպերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարությունը: 

3. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխա-
ների կրթությունը ծնողների ընտրությամբ կարող է իրականացվել ինչպես 
ընդհանուր հանրակրթական, այնպես էլ հատուկ հաստատություններում` 
հատուկ ծրագրերով: 

4. (մասը հանվել է 25.05.05 ՀՕ-137-Ն) 
5. Վարքի շեղում ունեցող անչափահասների ուսուցումը և վերադաս-

տիարակումն իրականացնում են հանրակրթական դպրոցները` հաշվի առ-
նելով սովորողների հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

(19-րդ հոդվածը փոփ.16.03.04 ՀՕ-57-Ն, 25.05.05 ՀՕ-137-Ն, 10.07.09 ՀՕ-
161-Ն) 

Հոդված 20. Արտադպրոցական դաստիարակությունը 
1. Արտադպրոցական դաստիարակության նպատակը սովորողների 

ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց հետաքրքրությունների 
զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է, և նպատակաուղղված է նրանց 
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հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը, ռազմահայրենասիրա-
կան դաստիարակությանը, բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների 
ձեռքբերմանը: 

2. Արտադպրոցական դաստիարակությունն իրականացվում է մանկա-
պատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշ-
տական, նկարչական և արվեստի դպրոցների, ակումբների, պատանի հայրե-
նասերների, տեխնիկների, բնասերների և տուրիստական կայանների, մար-
զադպրոցների, առողջարարական ճամբարների և արտադպրոցական դաս-
տիարակություն իրականացնող այլ կազմակերպությունների միջոցով: 

Հոդված 21. Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացումը 
1. Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն իրականաց-

նում են սույն օրենքով նախատեսված, կրթական տարբեր մակարդակներին 
բավարարող կրթական ծրագրեր՝ նախնական (արհեստագործական), միջին 
և բարձրագույն մասնագիտական որակավորմամբ կադրեր պատրաստելու 
նպատակով: 

2. Մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և 
հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների 
կրթական մասնագիտությունների ցանկը, ինչպես նաև համապատասխան 
մասնագիտական որակավորումների ուսուցման տևողությունը՝ ըստ մաս-
նագիտությունների, և կրթության հիմքը, կրթության պետական կառավար-
ման լիազորված մարմնի ներկայացմամբ, հաստատում է Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարությունը: 

(21-րդ հոդվածը խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն) 
Հոդված 22. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթու-

թյուն 
1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 

նպատակը նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) որակավոր-
մամբ մասնագետներ պատրաստելն է: 

2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունն 
իրականացվում է արհեստագործական ուսումնարաններում, այլ մասնագի-
տական ուսումնական հաստատություններում, ուսումնական կենտրոննե-
րում, քրեակատարողական հիմնարկներում։ 

3. Համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը կարող է իրականաց-
վել նաև անհատական մասնագիտական ուսուցման ձևով (վարպետային 
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ուսուցում), որի իրականացման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարությունը: 

4. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության հիմ-
քը՝ ըստ մասնագիտությունների, սահմանում է կրթության պետական կառա-
վարման լիազորված մարմինը: 

(22-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն) 
Հոդված 23. Միջին մասնագիտական կրթությունը 
1. Միջին մասնագիտական կրթության նպատակը առնվազն հիմնական 

ընդհանուր կրթության հիմքի վրա միջին մասնագիտական որակավորմամբ 
մասնագետներ պատրաստելն է: 

2. Մասնագիտությունների ցանկը, որոնց գծով թույլատրվում է հիմնա-
կան ընդհանուր կրթության հիմքի վրա միջին մասնագիտական կրթության 
կազմակերպում, հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը: 

3. Միջին մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է միջին մաս-
նագիտական ուսումնական հաստատություններում` քոլեջներում և ուսում-
նարաններում, որոնք կարող են իրականացնել նաև հանրակրթական ու ար-
հեստագործական կրթական ծրագրեր: 

4. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ավար-
տական ատեստավորում անցած շրջանավարտներին շնորհվում է մասնագե-
տի որակավորում: 

Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր 
առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտները կարող են կրթությունը 
շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապա-
տասխան մասնագիտությամբ` երկրորդ կուրսում` հեռակա ուսուցմամբ: 
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առա-
ջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը 
շարունակելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարությունը: 

(23-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 19.05.14 
ՀՕ-17-Ն) 

Հոդված 24. Բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը 
1. Բարձրագույն մասնագիտական կրթության նպատակը բարձր մաս-

նագիտական որակավորման կադրերի պատրաստումն ու վերաորակավո-
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րումն է, միջնակարգ ընդհանուր և միջին մասնագիտական կրթության հիմքի 
վրա անձի` կրթության զարգացման պահանջմունքների բավարարումը: 

2. Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են բարձրագույն ուսում-
նական հաստատությունների հետևյալ տարատեսակները` համալսարան, 
ինստիտուտ, ակադեմիա, կոնսերվատորիա: 

3. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակը որոշ-
վում է նրա կրթական ծրագրերով, կազմակերպական-իրավական ձևով, պե-
տական հավատարմագրման առկայությամբ: 

4. Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվում են բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության որակավորման հետևյալ աստիճանները. 

1) բակալավր. 
2) դիպլոմավորված մասնագետ. 
3) մագիստրոս: 
5. Դիպլոմավորված մասնագետ պատրաստող բուհերի մասնագիտու-

թյունների ցանկը կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի 
ներկայացմամբ հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը: 

6. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, իր բնույթին համա-
պատասխան և օրենքով սահմանված կարգով, կրթության պետական կառա-
վարման մարմնի հետ համաձայնեցրած մասնագիտությունների գծով կարող 
է իրականացնել նաև հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր: 

(24-րդ հոդվածը խմբ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, լրաց. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն) 
Հոդված 25. Հետբուհական մասնագիտական կրթությունը 
1. Հետբուհական մասնագիտական կրթության նպատակը բարձրագույն 

մասնագիտական կրթությամբ անձանց կրթական մակարդակի և գիտաման-
կավարժական որակավորման բարձրացումն է: 

2. Հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպու-
թյունների ասպիրանտուրայում, ինտերնատուրայում, օրդինատուրայում` 
հետազոտողի, կլինիկական օրդինատորի կրթական ծրագրերով: 

(25-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, 14.12.04 ՀՕ-63-Ն) 
Հոդված 26. Լրացուցիչ կրթությունը 
1. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվում են անձի ամբողջ 

կյանքի ընթացքում մասնագիտական և անձնական կրթական պահանջ-
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մունքները բավարարելու նպատակով և համարվում են ոչ ֆորմալ ուսուցում 
ապահովելու միջոց։ 

2. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի խնդիրն է կատարելագործել, արդիա-
կանացնել և լրացնել մինչ այդ ձեռք բերված (նախընթաց) գիտելիքները, կա-
րողությունները, հմտությունները և արժեքները։ 

3. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերը կազմակերպվում են վերապատրաս-
տումների, խմբային և անհատական մասնագիտական ուսուցման և կարճա-
ժամկետ ուսուցման դասընթացների միջոցով, որոնց ուսումնառության արդ-
յունքները կարող են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատվել և 
ճանաչվել։ 

4. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման 
կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնա-
հատման և ճանաչման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերով շնորհված միաս-
նական նմուշի փաստաթուղթը (վկայականը և ներդիրը) կարող է գործատուի 
կողմից ընդունվել որպես մասնագիտական գործունեության կամ որոշակի 
զբաղմունքի համար անհրաժեշտ պարտադիր նախապայման: 

(26-րդ հոդվածը խմբ. 21.06.14 ՀՕ-83-Ն) 
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հոդված 27. Ուսումնական հաստատության կարգավիճակը 
1. Պետական ուսումնական հաստատությունը իրավաբանական անձի 

կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն է, որը, սույն օրենքին, օրենքնե-
րին ու իրավական այլ ակտերին համապատասխան, ձեռք է բերում իր 
խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավունքներ և պարտա-
կանություններ: 

2. Պետական ուսումնական հաստատությունը, իր գործունեության նպա-
տակին համապատասխան, կարող է իրականացնել վճարովի ուսումնական, 
հետազոտական և գիտաարտադրական ծառայություններ և վճարովի ուսու-
ցում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 

3. Պետական ուսումնական հաստատությունն ունի հաշվեկշիռ, նախա-
հաշիվ և բանկային հաշիվ: 

4. (կետն ուժը կորցրել է 26.07.01 ՀՕ-209) 
5. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունները կարող են ունենալ 

օրենքով նախատեսված ցանկացած կազմակերպական-իրավական ձև: 
(27-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, փոփ. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն) 
Հոդված 28. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ինքնա-

վարությունը և ակադեմիական ազատությունները (վերնագիրը խմբ. 14.12.04 
ՀՕ-63-Ն) 

1. Բուհական (ռազմաուսումնական հաստատության) պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմը, գիտաշխատողները և ուսանողները (կուրսանտները, 
ունկնդիրները) օժտված են ակադեմիական ազատություններով: Նրանք 
իրավունք ունեն մասնակցելու համալսարանի գործունեությանն առնչվող 
բոլոր խնդիրների քննարկմանը և ընտրովի մարմինների աշխատանքին: 

2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը, պետական կրթական չափորո-
շիչներին համապատասխան, ազատ է դասավանդվող ուսումնական նյութի 
շարադրման և դասավանդման մեթոդների ընտրության մեջ: 

3. Բուհական գիտաշխատողները սեփական նախաձեռնությամբ հետա-
զոտական թեմաների ընտրությունը և մշակումն իրականացնելիս ազատ են: 

4. Ուսանողները (կուրսանտները, ունկնդիրները) ազատ են գիտելիքներ 
ստանալու, հետազոտություններով զբաղվելու` ըստ իրենց հակումների: 
Նրանք կարող են մասնակցել ուսուցման որակն ապահովող գործառույթնե-
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րին և գնահատել պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդ-
յունավետությունը: 

5. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ընտրովի պաշտոններն 
են` ռեկտոր, ռազմաուսումնական հաստատության պետի ուսումնական 
գծով տեղակալ, մասնաճյուղի (կրթահամալիրի) տնօրեն, ֆակուլտետի դե-
կան (ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավար, ռազմաուսումնական հաս-
տատության ֆակուլտետի պետ), ամբիոնի վարիչ (ռազմաուսումնական 
հաստատության ամբիոնի պետ, ցիկլի պետ, խմբի պետ), պրոֆեսոր, դոցենտ, 
ասիստենտ, դասախոս: Այդ պաշտոնները զբաղեցվում են բարձրագույն 
ուսումնական հաստատության կառավարման մարմիններում` բարձրագույն 
ուսումնական հաստատության (մասնաճյուղի) խորհուրդ, գիտական խոր-
հուրդ, ֆակուլտետի (ուսումնական ստորաբաժանման) խորհուրդ, հավակ-
նորդների թեկնածությունները քննարկելու և գաղտնի (փակ) քվեարկությամբ 
ընտրելու արդյունքով: 

(մասը հանվել է 18.04.01 ՀՕ-174) 
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր 

տարվա համար սահմանում է պետական պատվեր՝ ըստ մասնագիտություն-
ների, ուսումնական հաստատությունների, սահմանամերձ, ինչպես նաև 
բարձրլեռնային բնակավայրերի: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական 
տարում անվճար ուսուցման համակարգ ընդունված ուսանողների թվի տա-
սը տոկոսի չափով իրենց միջոցների հաշվին ըստ առաջադիմության փոխ-
հատուցում են վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողների ուսման վար-
ձը՝ ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության պետական կառավար-
ման լիազոր մարմնի հաստատած՝ մասնագիտություններին հատկացված 
տեղերի քանակի: 

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարության հաստատած վճարովի ընդհանուր 
տեղերի սահմանում բուհերի առաջարկների հիման վրա, ըստ բուհերի և 
մասնագիտությունների, հաստատում է վճարովի ուսուցման տեղերը: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը վճարովի համակարգում 
սովորող ուսանողական համակազմի առնվազն տասը տոկոսին` ուսանող-
ների վարձավճարներից գոյացած բյուջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր 
միջոցների հաշվին` հիմք ընդունելով բարձր առաջադիմությունը և սոցիա-
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լական խումբը, իրականացնում է ուսանողական նպաստի ձևով ուսման 
վարձի մասնակի փոխհատուցում: 

Վճարովի հիմունքներով սովորողներն ուսման վարձը կարող են մուծել 
ըստ կիսամյակների: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները ըստ անհրաժեշտու-
թյան սահմանում են նաև ուսման վարձի ամսական վճարման մեխանիզմներ: 

7. Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն իրավասու է տնօրինե-
լու սեփական ֆինանսական միջոցները` ապահովելով մասնաճյուղի, ֆա-
կուլտետի (ուսումնական ստորաբաժանման) ֆինանսական գործունեության 
ինքնուրույնությունը` բարձրագույն ուսումնական հաստատության կանոնա-
դրությանը համապատասխան: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության ծախսերի նախահաշվի 
նախագիծը ձևավորվելուց հետո յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա վեր-
ջում հաստատվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհր-
դում և ներկայացվում կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմին: 

8. Երևանի պետական համալսարանը կրթական և գիտամշակութային 
ինքնավար հաստատություն է, որի կարգավիճակի առանձնահատկություն-
ները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

8.1. Ռազմաուսումնական հաստատությունների կարգավիճակի առանձ-
նահատկությունները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարությունը: 

9. Պետության կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ 
փոխհատուցմամբ (անվճար) տեղերի մրցույթից դուրս մնացած դիմորդները 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով կա-
րող են մասնակցել պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների ներկայացրած հայտերի հիման վրա կրթության պե-
տական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից հատկացված վճարովի տե-
ղերի մրցույթին: Այս կարգով հրամանագրված ուսանողները չեն կարող օգտ-
վել «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-
րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի արտոնություններից: 

10. Բարձրագույն ուսումնական հաստատության կառավարման մար-
միններում անդամների թվի առնվազն 25 տոկոսն ուսանողներն են, որոնց 
առաջադրումն ու ընտրությունն իրականացնում է համապատասխան մա-
կարդակի ուսանողական ինքնակառավարման ընտրովի ներկայացուցչա-
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կան մարմինը` ուսանողական խորհուրդը: Բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության ուսանողական խորհրդի կանոնադրությունը հաստատվում 
է կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից: 

(28-րդ հոդվածը լրաց. 04.12.00 ՀՕ-114, փոփ., լրաց. 18.04.01 ՀՕ-174, 
փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ., փոփ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, փոփ. 02.10.07 ՀՕ-210-Ն, 
խմբ. 10.09.08 ՀՕ-162-Ն, խմբ., փոփ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, խմբ. 08.02.11 ՀՕ-50-Ն, 
փոփ. 30.04.13 ՀՕ-37-Ն, լրաց., փոփ. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, խմբ. 19.05.14 ՀՕ-22-Ն) 

Հոդված 29. Ուսումնական հաստատության հիմնադիրը (հիմնադիրները) 
1. Պետական ուսումնական հաստատության հիմնադիրը Հայաստանի 

Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան կամ պետական համապատասխան լիազորված մարմնի: 

2. Համայնքային (թաղային) ուսումնական հաստատության հիմնադիրը 
համայնքը (թաղը) է` ի դեմս համայնքի ինքնակառավարման մարմինների: 

3. Ոչ պետական ուսումնական հաստատության հիմնադիր կարող են լի-
նել ֆիզիկական և (կամ) իրավաբանական անձինք: 

4. Ռազմական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատություններ կարող է հիմնադրել միայն Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

Հոդված 30. Ուսումնական հաստատության ստեղծումը 
(վերնագիրը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
1. Ուսումնական հաստատությունն ստեղծվում է հիմնադրի (հիմնադիր-

ների) որոշմամբ: 
2. Ուսումնական հաստատությունն ստեղծված է համարվում հիմնադրի 

(հիմնադիրների) կողմից դրա կանոնադրությունը հաստատելու և օրենքով 
սահմանված կարգով պետական գրանցում ստանալու պահից: 

(30-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
Հոդված 31. Ուսումնական հաստատության անվանումը և գտնվելու վայրը 
1. Ուսումնական հաստատությունն ունի անվանում, որում նշվում է դրա 

կազմակերպական-իրավական ձևը, գործունեության բնույթը և գտնվելու 
վայրը: 

2. Ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը դրա մշտական գոր-
ծող մարմնի գտնվելու վայրն է: 

3. Ուսումնական հաստատության և դրա մասնաճյուղերի անվանում-
ներն ու գտնվելու վայրերը նշվում են հաստատության կանոնադրությունում: 
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Հոդված 32. Ուսումնական հաստատության հիմնադիր փաստաթուղթը 
1. Ուսումնական հաստատության հիմնադիր փաստաթուղթը դրա հիմ-

նադրի (հիմնադիրների) հաստատած կանոնադրությունն է: 
2. Կանոնադրության պահանջները պարտադիր են ուսումնական հաս-

տատության և դրա հիմնադիրների համար: 
3. Ուսումնական հաստատության կանոնադրությունում նշվում են հաս-

տատության անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը, հաստատու-
թյան գտնվելու վայրը, գործունեության առարկան և նպատակները, կառա-
վարման կարգը, տվյալներ` մասնաճյուղերի վերաբերյալ, ուսումնական 
հաստատության գույքի ձևավորման աղբյուրները, կանոնադրությունում փո-
փոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը, ուսումնական հաստա-
տության լուծարման դեպքում` գույքի տնօրինման կարգը: 

Ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը կարող է պարունակել 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ դրույթներ: 

Հոդված 33. Ուսումնական հաստատության վերակազմակերպումը 
(վերնագիրը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
1. Ուսումնական հաստատությունը կարող է վերակազմակերպվել Հա-

յաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին և այլ օրենքնե-
րին համապատասխան: 

2. Ուսումնական հաստատությունը կարող է վերակազմակերպվել միա-
ձուլման, միացման, բաժանման, առանձնացման և վերակազմավորման ձևերով: 

(33-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
Հոդված 34. Ուսումնական հաստատության մասնաճյուղերը 
1. Ուսումնական հաստատությունը կարող է ստեղծել մասնաճյուղեր: 
2. Մասնաճյուղն իրավաբանական անձ չէ և գործում է ուսումնական 

հաստատության հաստատած կանոնադրության համաձայն: 
Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների մասնաճյուղերի 

ստեղծումը և գործունեությունը կարգավորվում են սույն օրենքով կամ միջ-
պետական պայմանագրերով: 

Մասնաճյուղի ղեկավարները նշանակվում են ուսումնական հաստա-
տության կանոնադրությամբ նախատեսված կարգով: 

3. Մասնաճյուղերը գործում են իրենց ստեղծող ուսումնական հաստա-
տությունների անունից: Ուսումնական հաստատությունները պատասխա-
նատվություն են կրում իրենց մասնաճյուղերի գործունեության համար: 
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Հոդված 35. Ուսումնական հաստատության լուծարումը 
1. Ուսումնական հաստատությունը լուծարվում է` 
1) հիմնադիրների կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված իրա-

վաբանական անձի մարմնի որոշմամբ. 
2) դատարանի կողմից իրավաբանական անձի գրանցումն անվավեր ճա-

նաչելով` կապված դրա ստեղծման ժամանակ թույլ տրված` օրենքի կամ 
իրավական ակտերի խախտումների հետ. 

3) դատարանի վճռով` առանց թույլտվության (լիցենզիայի) կամ օրենքով 
արգելված գործունեություն իրականացնելու դեպքում. 

4) ուսումնական հաստատության սնանկության հետևանքով. 
5) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում: 
2. Ուսումնական հաստատությունը լուծարվելիս` դրա պարտատերերի 

պահանջները բավարարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքա-
ցիական օրենսգրքով սահմանված կարգով: 

3. Պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո ուսումնական 
հաստատության մնացած գույքը հանձնվում է դրա հիմնադիրներին, եթե 
օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ ուսումնական հաստատության կա-
նոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: 

4. Ուսումնական հաստատության լուծարումը համարվում է ավարտ-
ված, իսկ դրա գոյությունը` դադարեցված, իրավաբանական անձանց պետա-
կան գրանցման մատյանում այդ մասին գրառում կատարելու պահից: 

5. Լուծարված ուսումնական հաստատության սովորողների հետագա 
ուսուցման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը: 

(35-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
 
 
 
 
 



 

32 
 

ԳԼՈՒԽ 4 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
Հոդված 36. Կրթության բնագավառում` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության իրավասությունը 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` 
1) ապահովում է պետական կրթական քաղաքականության իրականա-

ցումը. 
2) հաստատում է պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և 

հաստատման կարգը. 
2.1) սահմանում է որակավորումների ազգային շրջանակը և հաստա-

տում է կրթության որակավորման աստիճանների ընդհանրական բնութա-
գրերը. 

3) հաստատում է ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը. 
4) հաստատում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (ար-

հեստագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտա-
կան կրթության պետական պատվերը. 

5) հաստատում է պետական ուսումնական հաստատությունների օրի-
նակելի կանոնադրությունները. 

6) հաստատում է պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի ձևերը. 
6.1) սահմանում է լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և 

իրականացման կարգը. 
6.2) սահմանում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնա-

հատման և ճանաչման կարգը. 
7) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 
(36-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 04.02.10 

ՀՕ-20-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն) 
 Հոդված 37. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

իրավասությունը 
 Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը` 
1) մշակում է կրթության զարգացման պետական ծրագիրը, պետական 

կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը. 
2) վերահսկողություն է իրականացնում կրթության զարգացման պետա-

կան ծրագրի և պետական կրթական չափորոշիչների կիրառման նկատմամբ. 
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3) ապահովում է օրինակելի հանրակրթական ծրագրերի, ուսումնական 
պլանների, առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական ձեռ-
նարկների մշակումը և հրատարակումը. 

4) իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների լիցենզավորումը. 
5) մշակում է պետական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 

կանոնադրությունները. 
6) հաստատում է ուսումնական հաստատությունների մանկավարժա-

կան և ղեկավար կադրերի որակավորման կարգը. 
6.1) հաստատում է որակավորման բնութագրերը՝ ըստ մասնագիտու-

թյունների և կրթական աստիճանների. 
7) ձևավորում է ուսումնական մասնագիտությունների ցանկերը. 
8) մշակում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհես-

տագործական), միջին մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների պետական պատվերը. 

9) հաստատում է պետական և հավատարմագրված ոչ պետական նախ-
նական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին և բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների ընդունելության կանոնները, վերահս-
կում է դրանց իրականացումը. 

10) հաստատում է ուսումնական հաստատությունների սովորողների 
գիտելիքների փոխադրական և ամփոփիչ ստուգման կարգը. 

11) սահմանված կարգով հաստատում է հավատարմագրված բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատությունների գիտական խորհուրդների շնոր-
հած պատվավոր կոչումները և տիտղոսները. 

12) մշակում է կրթության բոլոր աստիճանների գծով պետական նմուշի 
ավարտական փաստաթղթերի ձևերը. 

13) սահմանում է օտարերկրյա պետությունների կրթական փաստաթղ-
թերի համարժեքության որոշման և ճանաչման կարգը. 

14) ապահովում է պետական ուսումնական հաստատությունների զար-
գացման ծրագրերի ձևավորումը, իրականացումը և վերահսկումը. 

15) համաձայնություն է տալիս մարզպետարանների և համայնքների 
կրթության վարչությունների (բաժինների) ղեկավարների և հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունների տնօրենների նշանակման ու ազատման 
վերաբերյալ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած 
կարգով. 
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15.1) համաձայնություն է տալիս պետական համապատասխան լիազոր-
ված մարմնի կողմից ուսումնական հաստատությունների վերակազմակերպ-
ման և լուծարման վերաբերյալ. 

16) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և կա-
ռավարության որոշումներով սահմանված այլ լիազորություններ: 

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը սույն հոդ-
վածի 3-րդ, 6-րդ, 6.1-ին, 7-րդ, 10-րդ և 14-րդ կետերով սահմանված իրավա-
սությունները ռազմական կրթության ոլորտում իրականացնում է պետական 
համապատասխան լիազորված մարմնի հետ համատեղ: 

(37-րդ հոդվածը խմբ. 15.05.01 ՀՕ-187, խմբ., լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 
01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 04.02.10 ՀՕ-20-Ն, փոփ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն, լրաց. 30.09.13 
ՀՕ-99-Ն) 

Հոդված 371. Կրթության պետական տեսչությունը 
Կրթության զարգացման պետական ծրագրի իրականացման, պետական 

կրթական չափորոշիչների կիրառման, կրթության իրավունքի, կրթական հա-
մակարգի սոցիալական երաշխիքների, կրթության որակի բարձրացման և 
կրթական ծրագրերի յուրացման ապահովումը վերահսկողական գործա-
ռույթների միջոցով իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կրթու-
թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի կրթության պետական 
տեսչությունը, որի գործունեությունը կարգավորվում է «Կրթության պետա-
կան տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

(371-ին հոդվածը լրաց. 15.11.05 ՀՕ-234-Ն) 
Հոդված 38. Հանրակրթության բնագավառում մարզպետի իրավասությունը 
Մարզպետը` 
1) ապահովում է մարզի տարածքում պետական կրթական քաղաքակա-

նության իրականացումը. 
2) վերահսկում է նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության 
մասին օրենսդրության և կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի ընդունած նորմատիվ ակտերի կատարումը, ապահովում է կրթա-
կան և դաստիարակչական ծրագրերի իրականացումը` պետական կրթական 
չափորոշիչներին համապատասխան. 

3) համակարգում և վերահսկում է դպրոցական տարիքի երեխաների 
հաշվառումը, ապահովում է նրանց ընդգրկումն ուսումնական հաս-տատու-
թյուններում. 
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4) ապահովում է պետական ուսումնական հաստատություններին օգ-
տագործման իրավունքով հանձնված շենքերի կառուցումը, շահագործումը և 
պահպանումը. 

5) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ 
իրավական ակտերով սահմանված լիազորություններ: 

(38-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
Հոդված 39. Հանրակրթության բնագավառում համայնքի ղեկավարի 

իրավասությունը 
Համայնքի ղեկավարը պարտադիր լիազորության կարգով` 
1) ուսումնական հաստատությունների ինքնակառավարման սկզբունքին 

համապատասխան աջակցում է համայնքի տարածքում պետական կրթա-
կան քաղաքականության իրականացմանը` Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով. 

2) իրականացնում է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխա-
ների հաշվառումը, ապահովում է նրանց ընդգրկումն ուսումնական հաստա-
տություններում. 

3) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ 
իրավական ակտերով սահմանված այլ լիազորություններ: 

Հոդված 40. Ուսումնական հաստատության իրավասությունը և կառավա-
րումը 

1. Ուսումնական հաստատությունն իր իրավասության շրջանակներում 
կազմակերպում ու իրականացնում է ընդունելության և ուսումնական գործ-
ընթացի մեթոդական ապահովման, կազմակերպման և իրականացման, կադ-
րերի ընտրության և տեղաբաշխման, գիտական, ֆինանսական, տնտեսական 
և այլ գործունեություն` սույն օրենքին, Հայաստանի Հանրապետության այլ 
օրենքներին, իրավական ակտերին և տվյալ ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. Ուսումնական հաստատության կառավարումն իրականացվում է 
սույն օրենքին, այլ իրավական ակտերին և ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությանը համապատասխան: 

3. Ուսումնական հաստատությունը կառավարվում է միանձնյա ղեկա-
վարման և ինքնավարության սկզբունքների զուգորդմամբ: 

4. Ուսումնական հաստատությունների կառավարման մարմիններն են` 
հոգաբարձուների խորհուրդը, ուսումնական հաստատության խորհուրդը, 
ընդհանուր ժողովը, գիտական խորհուրդը, գործադիր մարմինը: Ուսումնա-
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կան հաստատությունների կառավարման մարմինները, դրանց ձևավորման 
կարգը և լիազորությունները սահմանվում են ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ: 

5. Ուսումնական հաստատությունը ղեկավարում է տնօրենը, ռեկտորը 
(պետը), որը նշանակվում (ընտրվում) և ազատվում է ուսումնական հաստա-
տության կանոնադրության համաձայն: 

Պետական ուսումնական հաստատության տնօրենը, ռեկտորը (պետը) չի 
կարող միաժամանակ զբաղեցնել այլ պետական պաշտոն կամ կատարել 
վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտամանկավարժական և ստեղծագործա-
կան աշխատանքից: 

6. Ուսումնական հաստատության կառավարման բարձրագույն և գործա-
դիր մարմինների միջև լիազորությունները սահմանազատվում են ուսումնա-
կան հաստատության կանոնադրությամբ: 

(40-րդ հոդվածը լրաց. 21.02.00 ՀՕ-36, փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, 
լրաց. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն) 

Հոդված 41. Կրթական գործունեության լիցենզավորումը 
1. Օրենքով նախատեսված կրթական ծրագրերը կարող են իրականաց-

վել միայն լիցենզիայի առկայության դեպքում: Լիցենզիան տրվում է ուսում-
նական հաստատությանը հետևյալ պահանջների բավարարման դեպքում. 

1) հիմնական մանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմ. 
2) լաբորատոր բազա և ուսումնական տարածք. 
3) ուսումնամեթոդական ապահովում. 
4) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգ. 
5) ուսումնաարտադրական պրակտիկայի բազա: 
2. Կրթական գործունեության լիցենզիան տալիս է կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմինը: 
3. Կրթական ծրագրերի լիցենզավորումն իրականացվում է օրենքով և 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով: 
(41-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
Հոդված 42. Պետական հավատարմագրումը 
1. Միջին և բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով պետական 

հավատարմագրումն իրականացվում է ըստ ուսումնական հաստատություն-
ների և դրանց մասնագիտությունների: 

2. Հավատարմագրման կարգը, չափանիշները և հավատարմագրի գոր-
ծողության ժամկետները հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կա-
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ռավարությունը` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
ներկայացմամբ: 

3. Անկախ մասնագիտական ուսումնական հաստատության գերատես-
չական ենթակայությունից և կազմակերպաիրավական ձևից` պետական հա-
վատարմագրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառա-
վարության սահմանած կարգով: 

4. Պետական հավատարմագրման պայմաններն են` 
1) պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ուսուցման 

որակի ապահովումը. 
2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
3) ուսումնական հաստատության գծով` այդ հաստատության մասնագի-

տությունների առնվազն 75 տոկոսի պետական հավատարմագրման առկա-
յությունը: 

5. Նոր մասնագիտություններ բացելու դեպքում ուսումնական հաստա-
տությունը պահպանում է իր պետական հավատարմագրված կարգավիճա-
կը, եթե ապահովված են սույն օրենքի 42 հոդվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակե-
տի պահանջները: 

6. Պետական ուսումնական հաստատությունները և դրանց մասնագի-
տությունները, ինչպես նաև ոչ պետական ուսումնական հաստատություննե-
րի բժշկական մասնագիտությունները պարտադիր պետք է անցնեն հավա-
տարմագրման գործընթաց: 

7. Ուսումնական հաստատությունների, դրանց մասնագիտությունների 
հավատարմագրումն իրականացվում է առանձին փուլերով՝ ըստ կրթական 
ծրագրերի: 

8. Ուսումնական հաստատության առանձնացված կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների (կրթահամալիրների, մասնաճյուղերի) կրթական գոր-
ծունեությունը լիցենզավորվում, իսկ այդ ստորաբաժանումները և դրանց 
մասնագիտությունները հավատարմագրվում են ընդհանուր հիմունքներով` 
սույն օրենքով սահմանված կարգով: 

9. Պետական հավատարմագրման վկայականը հաստատում է ուսում-
նական հաստատության կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի մա-
կարդակը, դրանց բովանդակության և շրջանավարտների որակի համապա-
տասխանությունը պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին: 

10. Լիցենզիա և պետական հավատարմագրման վկայական շնորհելու 
կամ այդ փաստաթղթերում փոփոխություններ կատարելու դեպքում գանձ-
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վում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքով սահմանված կարգով և չափերով: 

(42-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
Հոդված 43. Պետական վերահսկողությունն ուսուցման որակի նկատ-

մամբ 
1. Ուսումնական հաստատությունների լիցենզավորման համար եզրա-

կացություն տալու նպատակով կրթության պետական կառավարման լիա-
զորված մարմինն ստեղծում է լիցենզավորման ծառայություն: 

2. (կետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
3. (կետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
4. (կետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
5. (կետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
6. (կետն ուժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 
7. Ուսումնական հաստատություններում և հանրակրթական ու նախնա-

կան մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականաց-
նող այլ կազմակերպություններում կրթական ծրագրերի իրականացման արդ-
յունավետության գնահատման, կրթության որակի ապահովման պետական վե-
րահսկողություն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը ստեղծում է կրթության պետական տեսչություն: 

(43-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 15.11.05 ՀՕ-234-Ն, խմբ., 
փոփ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն) 

Հոդված 44. Ուսումնական հաստատության ավարտական փաստաթուղթը 
1. Ուսումնական հաստատությունը կրթական ծրագրերով ուսումնառու-

թյունն ավարտած և ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց հանձնում է 
համապատասխան փաստաթուղթ (վկայական, ատեստատ, դիպլոմ): 

2. Ուսումնական հաստատությունները հավատարմագրված մասնագի-
տությունների գծով ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց հանձնում են 
ավարտական փաստաթուղթ (ռազմաուսումնական հաստատությունների 
շրջանավարտներին` զինվորական և դրան համապատասխանող քաղաքա-
ցիական կրթության ավարտական փաստաթուղթ): 

3. Ոչ պետական հանրակրթական հաստատությունները պետական 
նմուշի ավարտական փաստաթուղթ տալու իրավունք են ստանում լիցենզա-
վորման պահից: 
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4. Ավարտական փաստաթուղթը հավատարմագրված մասնագիտու-
թյունների գծով ուսումնական հաստատություններում հաջորդ աստիճանի 
կրթություն ստանալու համար պարտադիր պայման է: 

5. Պետական մարմինների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպու-
թյունների համար բարձրագույն կրթության մասին վկայող փաստաթուղթը 
պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատության տված ավարտական փաստաթուղթն է, եթե օրենքով 
այլ բան նախատեսված չէ: 

6. Տվյալ մակարդակի կրթությունը չավարտած անձանց տրվում է համա-
պատասխան տեղեկանք: 

(44-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց., փոփ., խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն) 
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ԳԼՈՒԽ 5 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 
Հոդված 45. Սեփականության հարաբերությունները կրթության համա-

կարգում 
 1. Պետական ուսումնական հաստատության գործունեությունն ապահո-

վելու նպատակով՝ վերջինիս սեփականության կամ օգտագործման (անհա-
տույց կամ հատուցելի) իրավունքով շենքեր, շինություններ, սարքավորում-
ներ, ինչպես նաև սպառողական, սոցիալական, մշակութային և այլ նշանա-
կության անհրաժեշտ հանձնվող պետական գույքի տեսակները հաստատում 
է կառավարությունը: 

2. Պետական ուսումնական հաստատությունը պատասխանատու է սեփա-
կանատիրոջ գույքի պահպանման և արդյունավետ օգտագործման համար: 

3. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների սեփականության 
ներքո կարող է գտնվել ցանկացած գույք, բացի գույքի առանձին տեսակների 
համար` օրենքով նախատեսված սահմանափակումներից: 

4. Պետական ուսումնական հաստատությունների գույքն օտարվելու 
դեպքում կարող է օգտագործվել միայն ուսումնական նպատակներով։ 

(45-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն) 
Հոդված 46. Պետական և համայնքային ուսումնական հաստատության 

ֆինանսավորումը 
1. Ուսումնական հաստատությունը ֆինանսավորում է հիմնադիրը: 
2. Պետությունը յուրաքանչյուր նոր ուսումնական տարում երաշխավո-

րում է կրթության կարիքների համար միջոցների հատկացումը` նրա առա-
ջանցիկությունն ապահովող չափաքանակով: Պետական բյուջեի ընթացիկ 
ծախսերում կրթության ֆինանսավորման տոկոսային հարաբերությունը 
չպետք է ցածր լինի նախորդ բյուջետային տարվա համապատասխան ցուցա-
նիշից: 

3. Պետական բյուջեից պետական ուսումնական հաստատության ֆի-
նանսավորումն իրականացվում է պետական պատվերի, սուբսիդիայի, պե-
տական սեփականություն հանդիսացող գույքի պահպանության վճարի և այլ 
ձևերով: Պետական պատվերով ուսումնական հաստատության ֆինանսա-
վորման չափանիշները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությունը` մեկ սովորողի հաշվարկով` ըստ ուսումնական հաստա-
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տության տիպի, իսկ առանձին դեպքերում (լեռնային և սահմանամերձ 
շրջաններ)` հատուկ չափաքանակներով: 

4. Ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրների ներգրավումը չի կարող 
հանգեցնել պետական բյուջեից ֆինանսավորման չափերի նվազեցմանը: 

5. Ուսումնական հաստատությունը չի կարող վճարովի ուսումնական 
գործունեություն իրականացնել բյուջեից ֆինանսավորվող կրթական գործու-
նեության փոխարեն: 

6. Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորման հիմնական աղբ-
յուրները պետական և համայնքների բյուջեներն են: 

Ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության ու օտարերկրյա պետությունների 

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կատարած ներդրումները. 
2) սեփական միջոցները, որոնք գոյանում են վճարովի ուսումնական, հե-

տազոտական, գիտաարտադրական, խորհրդատվական, հրատարակչական 
և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված գործունեու-
թյան այլ ձևերից. 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ աղբ-
յուրներ: 

7. Պետությունը կրթության բնագավառում ապահովում է բարենպաստ 
հարկային քաղաքականություն: 

(46-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209) 
Հոդված 47. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների միջոցները 
1. Ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների գործունեության 

ֆինանսավորումն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: 
2. Ոչ պետական ուսումնական հաստատության ֆինանսավորման չա-

փանիշները մեկ սովորողի հաշվարկով չեն կարող ցածր լինել պետական 
համանման ուսումնական հաստատությունների համար պետական չափո-
րոշիչով սահմանված ֆինանսավորման չափանիշներից: 

Հոդված 48. Ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական 
բազան 

1. Ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան, 
որն անհրաժեշտ է կրթական, հետազոտական, գիտաարտադրական գործու-
նեության և կրթության բնագավառի այլ խնդիրների լուծման համար, ստեղծ-
վում և զարգացվում է բյուջետային, ինչպես նաև սեփական միջոցների հաշ-
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վին` կրթության զարգացման պետական ծրագրի և ուսումնական հաստա-
տությունների զարգացման ծրագրերի հիման վրա: 

 2. Ուսումնական հաստատությունների նյութատեխնիկական բազան, 
կախված այդ հաստատությունների տիպերից և ձևերից, ներառում է սովո-
րողների համար անհրաժեշտ տարածքներ, կառույցներ, ինչպես նաև կրթու-
թյան առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց ուսուցման 
համար անհատական տեխնիկական միջոցներ և սարքավորումներ, համա-
կարգչային դասարաններ։ 

3. Հատուկ ուսումնական հաստատություններում սովորող երեխաները 
ապահովվում են դասագրքերով, հատուկ գրենական պիտույքներով ու հար-
մարանքներով, գիտամեթոդական նյութերով։ 

4. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց 
կրթության նյութատեխնիկական և գիտամեթոդական միջոցներով ապահո-
վումը ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի և օրենքով չարգելված այլ մի-
ջոցների հաշվին: 

(48-րդ հոդվածը խմբ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն) 
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Գ Լ ՈՒ Խ 6 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ 

 
Հոդված 49. Սովորողների իրավունքները և սոցիալական պաշտպանվա-

ծությունը 
1. Ուսումնական հաստատությունը նպաստում է սովորողների կենցա-

ղի, սննդի, առողջության պահպանման, հանգստի, ֆիզիկական և հոգևոր 
զարգացման անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը: 

2. Արգելվում է սովորողներին ներգրավել աշխատանքի` առանց վերջին-
ներիս և (կամ) նրանց ծնողների (որդեգրողների կամ հոգաբարձուի) համա-
ձայնության: Սովորողների նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական 
ճնշման մեթոդների կիրառումն արգելվում է: 

3. Բացառիկ ընդունակություններ դրսևորած երեխաների համար կրթու-
թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով կա-
րող են ստեղծվել հանրակրթական համապատասխան հաստատություններ: 

4. Պետությունն ապահովում է առանց ծնողական խնամքի մնացած և 
ծնողական խնամքից զուրկ երեխաների ուսուցումը պետական հանրակրթա-
կան հաստատություններում: 

5. Կրթության հատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների հա-
մար հանրակրթական հաստատությունների ֆինանսավորումն իրականաց-
վում է բարձրացված չափաքանակներով: 

6. Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), մի-
ջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 
սովորողները կրթաթոշակ են ստանում Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության սահմանած կարգով և չափերով: 

7. Ռազմաուսումնական հաստատությունների սովորողները դրամական 
բավարարմամբ, հանդերձանքով, սննդով և կացարանով ապահովվում են 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: 

8. Միջին և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատու-
թյունների սովորողներն իրավունք ունեն տվյալ կամ այլ հաստատությունում 
վճարովի հիմունքներով ստանալ երկրորդ մասնագիտություն` կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 

9. Սովորողներն ատեստավորումը հաջողությամբ անցնելու դեպքում, 
կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կար-



 

44 
 

գով, իրավունք ունեն տեղափոխվել համապատասխան մակարդակի կրթա-
կան ծրագրեր իրականացնող ուսումնական այլ հաստատություն: 

10. Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նա-
խորդ տարիների շրջանավարտներն իրավունք ունեն ստանալու պետական 
նմուշի դիպլոմ` մինչև 2016-2017 ուսումնական տարվա ավարտը հանձնելով 
ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ` պետական և ոչ պետական հա-
վատարմագրված բուհերում ըստ մասնագիտությունների` կրթության պե-
տական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած մասնագիտական-
առարկայական ծրագրերի համաձայն: Պետական քննությունների կազմա-
կերպական կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը մինչև 2011 թվականի փետրվարի 1-ը: 

(49-րդ հոդվածը լրաց. 19.11.02 ՀՕ-467-Ն, 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ., լրաց. 
28.10.10 ՀՕ-153-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-22-Ն) 

Հոդված 50. Ուսումնական հաստատությունների աշխատողների սոցիա-
լական երաշխիքները  

1. Ուսումնական հաստատության և դրա աշխատողների միջև աշխա-
տանքային հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությանը համապատասխան: 

2. Պետական ուսումնական հաստատությունների վարչական և մանկա-
վարժական (պրոֆեսորադասախոսական) կազմի աշխատանքի վարձա-
տրության դրույքաչափը չի կարող ցածր լինել բյուջետային հիմնարկների 
աշխատողների միջին աշխատավարձից: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հավելյալ վարձա-
տրություն է սահմանում սահմանամերձ, բարձր լեռնային և լեռնային բնա-
կավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների համար: 

4. Ուսումնական հաստատությունն ապահովում է աշխատողների մաս-
նագիտական որակի բարձրացման և վերապատրաստման գործընթացները: 

(50-րդ հոդվածը լրաց. 20.11.00 ՀՕ-107) 
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ԳԼՈՒԽ 7 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ 
 
Հոդված 51. Միջազգային համագործակցությունը կրթության բնագավա-

ռում 
1. Կրթության բնագավառում միջազգային համագործակցությունն իրա-

կանացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Հայաստա-
նի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան: 
Եթե Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահման-
ված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում 
են միջազգային պայմանագրի նորմերը: 

2. Ուսումնական հաստատություններն իրավունք ունեն համագործակ-
ցել օտարերկրյա ուսումնական, գիտական և այլ կազմակերպությունների 
հետ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Հայաստանի Հան-
րապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան: 

  
 
 

ԳԼՈՒԽ 8 
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ 

 
Հոդված 52. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 
Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 
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Գ Լ ՈՒ Խ 9 
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
Հոդված 53. 
(հոդվածն ուժը կորցրել է 07.05.02 ՀՕ-338) 
Հոդված 54. Սույն օրենքի 50 հոդվածի 2-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2000 

թվականի հունվարի 1-ից: 
Հոդված 55. Սույն օրենքի 18-րդ հոդվածի երրորդ մասի գործողությունը 

տարածվում է միայն օրենքի 15-րդ հոդվածի երրորդ մասի համաձայն` 2006 
թվականին և դրանից հետո հանրակրթական ուսումնական հաստատու-
թյուններ ընդունված անձանց վրա: 

Մինչև 2001 թվականը հանրակրթական դպրոցներ ընդունված սովորող-
ները ուսումը շարունակում են տասնամյա հանրակրթական միջնակարգ 
դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով: 

2001 թվականից մինչև 2005 թվականը ներառյալ, ինչպես նաև 2006 թվակա-
նին հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարաններ ընդունված 6,5 և 
բարձր տարիքի սովորողները ուսումը շարունակում են տասնմեկամյա հանրա-
կրթական միջնակարգ դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով: 

2006-2007 ուսումնական տարում դպրոցներում ըստ տարիքային խմբերի 
ձևավորված առաջին դասարանների սովորողների ուսուցման և փոխադր-
ման կարգը սահմանում է կրթության կառավարման պետական լիազորված 
մարմինը: 

2007-2008 ուսումնական տարվա սեպտեմբերի 1-ից երկրորդ (2006-2007 
ուսումնական տարում առաջին դասարան ընդունված 6,5 և բարձր տարիքի 
սովորողներ), երրորդ և երրորդից բարձր դասարանները վերահամարակալ-
վում են` յուրաքանչյուրը մեկով ավելի: 

2009-2010 ուսումնական տարվանից կատարվում է անցում եռամյա 
ավագ դպրոցի: 

(55-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն) 
 

Հայաստանի Հանրապետության 
Նախագահ 

  
Ռ. Քոչարյան 

Երևան 8 մայիսի  
1999 թ. ՀՕ-297 
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ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԸ ԵՎ ՆՐԱ 

ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
2014 թվականի մայիսի 19-ին ուժի մեջ մտավ «Նախնական մասնագի-

տական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 
կատարելու մասին» ՀՕ-18-Ն օրենքը, որի 4-րդ հոդվածի համաձայն օրենքում 
լրացվեց նոր 18.1 հոդված` Արհեստագործական և միջին մասնագիտական 
կրթության ուսումնական հաստատության տնօրենը և նրա իրավասությունը: 

Օրենքով սահմանվեց նոր պահանջներ և պայմաններ. 
1. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաս-

տատության տնօրեն, բացառությամբ ոստիկանության ուսումնական հաս-
տատության համապատասխան ստորաբաժանումների պետերի, կարող է 
ընտրվել կամ նշանակվել այն անձը, որն ունի արհեստագործական և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 
(հավաստագիր) (այսուհետ՝ Հավաստագիր)։ 

2. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսումնա-
կան հաստատության տնօրենն ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության հաստատած մրցութային կարգով: 

3. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական ոչ պետական ուսում-
նական հաստատության տնօրենը, ինչպես նաև ուսումնական հաստատու-
թյան արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 
իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը նշանակվում է ուսումնական 
հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված կարգով։ 

4. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսումնա-
կան հաստատության տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված 
մրցույթին կարող է մասնակցել, իսկ արհեստագործական և միջին մասնագի-
տական ոչ պետական ուսումնական հաստատության տնօրեն, ինչպես նաև 
ուսումնական հաստատության արհեստագործական և միջին մասնագիտա-
կան կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար կարող 
է նշանակվել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
սահմանած կարգով վերապատրաստված և Հավաստագիր ստացած անձը: 

5. Հավաստագիր ստանալու համար կարող է դիմել այն անձը, որն ունի 
բարձրագույն կրթություն, սույնօրենքով սահմանված կարգով ստացած վե-
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րապատրաստման վկայական և վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկա-
վարժական աշխատանքի առնվազն հինգ կամ կրթության կառավարման 
ոլորտի առնվազն երեք կամ կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ կամ մաս-
նագիտական առնվազն հինգ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ։  

6. Հավաստագիր ստանալու համար դիմած անձի վերապատրաստում 
կարող են իրականացնել կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի սահմանած կարգով ընտրված (երաշխավորված) կազմակերպու-
թյունները։ 

7. Հավաստագրումն անցկացվում է հետևյալ փուլերով. 
1) փաստաթղթերի համապատասխանության ճանաչում` համաձայն 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած փաս-
տաթղթերի ցանկի. 

2) քննություն` թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով. 
3) Հավաստագրի շնորհում` հինգ տարի ժամկետով: 
8. Հավաստագրման քննությունների կազմակերպման և հավաստագր-

ման ընթացակարգերը, ինչպես նաև հավաստագրման հանձնաժողովի կազ-
մավորման և գործունեության կարգը սահմանում է կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմինը: 

9. Հավաստագրումը կազմակերպվում է առնվազն տարին մեկ անգամ: 
10. Հավաստագրման գործընթացի մասին հայտարարությունը հրապա-

րակվում է քննություններն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ` առ-
նվազն երեք հազար տպաքանակ ունեցող մամուլի և զանգվածային լրատ-
վության այլ միջոցներով: 

11. Հավաստագրման քննությունների հարցաշարի բովանդակությունը 
կազմվում է կրթության բնագավառում իրավական, կառավարչական, ման-
կավարժական, հոգեբանական, ուսուցման մեթոդաբանության վերաբերյալ 
գիտելիքները և գործնական կարողությունները ստուգելու նպատակով: 

12. Հավաստագրման քննությունը հավաստագրման ընթացակարգով 
հանձնած անձին շնորհվում է Հավաստագիր: 

13. Հավաստագիր ստացած անձանց ցուցակը հրապարակում է կրթու-
թյան պետական կառավարման լիազորված մարմինը՝ հավաստագրման ըն-
թացակարգով սահմանված ժամկետում: 

14. Հավաստագրման քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել 
դատական կարգով կամ կրթության պետական կառավարման լիազորված 
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մարմին` համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի սահմանած կարգի: 

15. Հավաստագիր ստացած անձը կարող է Հավաստագիրը ստանալու 
օրվանից հետո՝ հինգ տարվա ընթացքում, մասնակցել արհեստագործական 
և միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության տնօրե-
նի պաշտոնի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին, իսկ ոչ պետա-
կան ուսումնական հաստատության, ինչպես նաև ուսումնական հաստատու-
թյան արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 
իրականացնող ստորաբաժանման դեպքում՝ կանոնադրությամբ սահման-
ված կարգով նշանակվել ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնում: 

16. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսում-
նական հաստատության տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույ-
թին մասնակցելու համար տնօրենի թեկնածուն խորհրդին ներկայացնում է` 

1) կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած 
ցանկին համապատասխան փաստաթղթերը. 

2) Հավաստագիրը. 
3) ուսումնական հաստատության զարգացման հինգ տարվա ծրագիրը: 
17. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսում-

նական հաստատության տնօրենի թեկնածուի ղեկավարման գործնական 
հմտությունները ստուգելու նպատակով խորհուրդն անցկացնում է հարցա-
զրույց` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմա-
նած հարցաշարի հիման վրա: 

18. Մրցույթում հաղթած և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազոր 
մարմնի ղեկավարի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած արհեստա-
գործական կամ միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստա-
տության տնօրենը պաշտոնավարում է մինչև իր լիազորությունների ավար-
տը` անկախ Հավաստագրի հնգամյա ժամկետի լրանալուց, իսկ ոչ պետա-
կան ուսումնական հաստատության տնօրենը, ինչպես նաև ուսումնական 
հաստատության արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը պաշտոնավարում է 
մինչև հավաստագրի ժամկետի լրանալը: 

19. Հավաստագիր ստացած անձը կարող է մինչև Հավաստագրի ժամկե-
տի լրանալը դիմել և սահմանված կարգով հավաստագրվել: 
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20. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաս-
տատության տնօրեն չի կարող առաջադրվել և ընտրվել (նշանակվել) այն 
անձը, որը` 

1) սահմանված կարգով չի ստացել ուսումնական հաստատության ղե-
կավարման իրավունքի հավաստագիր. 

2) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ 
գործունակ. 

3) դատական կարգով զրկվել է մանկավարժական կամ վարչական գոր-
ծունեությամբ զբաղվելու իրավունքից. 

4) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել 
մանկավարժական կամ վարչական գործունեությանը: Այդ հիվանդություննե-
րի ցանկը հաստատում է կառավարությունը. 

5) դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահ-
մանված կարգով հանված կամ մարված չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ 
դատապարտվել է ոչ դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար: 

21. Արհեստագործական և միջին մասնագիտական պետական ուսում-
նական հաստատության տնօրենը` 

1) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում արհեստագործական և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական 
հաշվետվությունը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերա-
բերյալ տեղեկանքը, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը. 

2) պատասխանատու է մասնագիտական կրթության պետական կրթա-
կան չափորոշիչների (որակավորման չափորոշիչների) և կարողությունների 
զարգացմանը միտված մոդուլային ուսուցման ծրագրի կատարման չափա-
նիշներն ապահովող համապատասխան կրթության և ուսուցման գործընթա-
ցի կազմակերպման, ուսանողների առողջության պահպանման, կադրերի 
ընտրության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 
պահանջների պահպանման համար, ինչպես նաև օրենքով և արհեստագոր-
ծական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության կանոնա-
դրությամբ սահմանված այլ պարտավորությունների ապահովման համար. 

3) ղեկավարում է արհեստագործական և միջին մասնագիտական 
ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհուրդը, աջակցում է 
տվյալ ուսումնական հաստատության խորհրդակցական մարմինների աշ-
խատանքին. 
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4) կազմում է արհեստագործական և միջին մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատության հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և 
տվյալ ուսումնական հաստատության խորհրդի հավանությամբ ներկայաց-
նում լիազոր մարմին. 

5) խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում արհեստագործական և մի-
ջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագիրը. 

6) իրականացնում է օրենքով և տվյալ ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ իրեն վերապահված այլ լիազորություններ: 

Համաձայն 2-րդ կետի, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
կողմից մշակվեց և սահմանված կարգով 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի ՀՀ 
կառավարության կողմից հաստատվեց «Հայաստանի Հանրապետությունում 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգը», իսկ 
4-րդ կետի համաձայն.  

1) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 
2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկա-
վարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաս-
տող կազմակերպության ընտրության և դիմած անձին վերապատրաստման 
կարգը հաստատելու մասին» թիվ 973-Ն հրամանը: 

2) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րի 2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհես-
տագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղե-
կավարման իրավունքի հավաստագրման քննության կազմակերպման և հա-
վաստագրման, հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործու-
նեության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 974-Ն հրամանը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
25 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1494-Ն 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18.1-
ին հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական մասնա-
գիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական 
ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգը` համաձայն 
հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ Հ. Աբրահամյան 

  
2014 թ. դեկտեմբերի 26 

Երևան 
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Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
դեկտեմբերի 25-ի N 1494-Ն որոշման 

 
Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտա-
կան պետական ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատու-
թյուն) տնօրենի ընտրության կազմակերպման և անցկացման հետ կապված 
հարաբերությունները: 

2. Հաստատության տնօրենի թափուր տեղի ընտրությանը (այսուհետ՝ 
մրցույթ) կարող է մասնակցել կրթության պետական կառավարման լիազոր-
ված մարմնի սահմանած կարգով վերապատրաստված և հաստատության 
ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) (այսուհետ՝ հավաստագիր) ստա-
ցած անձը: 

3. Մրցույթում հաղթած և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգով պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
(այսուհետ՝ լիազոր մարմին) ղեկավարի հետ աշխատանքային պայմանագիր 
կնքած հաստատության տնօրենը պաշտոնավարում է մինչև իր լիազորու-
թյունների ավարտը` անկախ հավաստագրի հնգամյա ժամկետը լրանալուց: 

4. Մրցույթն անցկացնում է հաստատության կոլեգիալ կառավարման 
մարմինը` խորհուրդը (այսուհետ` խորհուրդ): 

5. Մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները կազմակերպում է 
լիազոր մարմնի անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումը, որը 
մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունը հրապարակում է առ-
նվազն երեք հազար տպաքանակ ունեցող մամուլի և զանգվածային լրատ-
վության այլ միջոցներով, հնգօրյա պարբերականությամբ` առնվազն երկու 
անգամ: Մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարության տեքստում պար-
տադիր պետք է նշվեն պաշտոնի անվանումը, մրցույթի նախապատրաստա-
կան աշխատանքները կատարող մարմնի գտնվելու վայրը և հեռախոսահա-
մարը, մրցույթի անցկացման վայրը, օրը, ժամը, հայտերի ընդունման վերջ-
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նաժամկետը, սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված պայմանները և սույն 
կարգի 8-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը: 

6. Մրցույթին մասնակցելու մասին հայտերն ընդունվում են հայտարա-
րության երկրորդ հրապարակման օրվանից` 30 օրվա ընթացքում: Մրցույթն 
անցկացվում է փաստաթղթերի ընդունման ավարտից հետո` հինգերորդ աշ-
խատանքային օրը: 

7. Հաստատության տնօրենի ընտրության համար անցկացվող մրցույթին 
մասնակցելու պարտադիր պայմաններն են` 

1) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը. 
2) հավաստագիրը: 
8. Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերն են` 
1) դիմում` լիազորված մարմնի ղեկավարի անունով. 
2) անձնագրի պատճենը. 
3) հավաստագրի պատճենը. 
4) տվյալ հաստատության հինգ տարվա զարգացման ծրագիր. 
5) հրապարակված հոդվածների ցանկը կամ գիտական կոչումը հաստա-

տող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում). 
6) աշխատանքային գրքույկի պատճենը: 
9. Տնօրենի թեկնածուն (այսուհետ՝ հավակնորդ) սույն որոշման 8-րդ կե-

տով սահմանված փաստաթղթերը բնօրինակների հետ միասին անձամբ ներ-
կայացնում է սույն որոշման 5-րդ կետով սահմանված մարմին, որը փաստա-
թղթերի պատճենները համեմատում է բնօրինակների հետ, ապա բնօրինակ-
ները վերադարձնում հավակնորդին: 

10. Ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնակատարը, ան-
հրաժեշտության դեպքում, տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիր 
կազմելու համար հավակնորդներին տրամադրում է տեղեկատվություն հաս-
տատության գործունեության մասին (դասախոսական, ուսանողական հա-
մակազմի, ուսումնադաստիարակչական, ուսուցանվող մասնագիտություն-
ների, արտալսարանային գործունեության, կառավարման և խորհրդակցա-
կան մարմինների մասին): 

11. Տվյալ հաստատության խորհրդի նախագահը մրցույթից մեկ շաբաթ 
առաջ անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումից հանձնման-ընդուն-
ման ակտով ընդունում է մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացված հա-
վակնորդների ցուցակը և դիմում-հայտերի փաստաթղթերի փաթեթը: 
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12. Եթե տվյալ հաստատության կառավարման խորհրդի անդամը ցան-
կություն ունի մասնակցել հաստատության տնօրենի թափուր տեղի համար 
հայտարարված մրցույթին, ապա մինչև մրցույթի ավարտը կասեցվում է խոր-
հրդի անդամի նրա լիազորությունը: 

13. Խորհրդի նիստը համարվում է իրավազոր, եթե նիստին մասնակցում 
է խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը: 

14. Եթե սահմանված ժամկետում հավակնորդներից ոչ ոք չի ներկայացել 
մրցույթին մասնակցելու համար, ապա խորհուրդն ընդունում է մրցույթը 
չկայացած համարելու մասին որոշում, որն ուղարկվում է լիազոր մարմնի 
ղեկավարին (այսուհետ` ղեկավար): Սույն կարգի համաձայն հայտարար-
վում է նոր մրցույթ: 

15. Մրցույթին առանց քվեարկության իրավունքի մասնակցում է լիազոր-
ված մարմնի ներկայացուցիչը, ով մինչև մրցույթն սկսելը խորհրդի նախագա-
հին է հանձնում մրցույթի անցկացման համար նախատեսված կնիքը և ձայ-
նագրիչը: 

16. Հավակնորդը մրցույթին ներկայանում է անձը հաստատող փաստա-
թղթով: 

17. Հավակնորդը խորհրդին բանավոր ներկայացնում է ուսումնական 
հաստատության զարգացման իր ծրագիրը: 

18. Խորհուրդը հավակնորդի հետ անցկացնում է հարցազրույց` նրա 
ներկայացրած զարգացման ծրագրի շրջանակներում: 

19. Մրցույթի ընթացքը ձայնագրվում է: 
20. Խորհրդի նախագահը, քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց 

հետո՝ մինչև նիստի ավարտը, հավակնորդների ներկայությամբ հրապարա-
կում է փակ քվեարկության արդյունքները: 

21. Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվում այն հավակնորդը (հա-
վակնորդները), ով (ովքեր) ստացել է (են) քվեարկությանը մասնակցած խոր-
հրդի անդամների կեսից ավելիի կողմ ձայները: 

22. Եթե հավակնորդներից ոչ ոք քվեարկության արդյունքում չի հավաքել 
խորհրդի քվեարկությանը մասնակցած անդամների կեսից ավելիի կողմ ձայ-
ները, ապա խորհուրդն ընդունում է մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչե-
լու մասին որոշում և այդ որոշումն ուղարկում է լիազորված մարմին: Սույն 
կարգի համաձայն հայտարարվում է նոր մրցույթ: 
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23. Խորհուրդը քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչված հավակ-
նորդի (հավակնորդների) վերաբերյալ տալիս է եզրակացություն, որի մեջ 
նշվում է` 

1) թափուր պաշտոնի անվանումը. 
2) մրցույթի անցկացման տարեթիվը, ամիսը, օրը և վայրը. 
3) հաղթող ճանաչված հավակնորդի (հավակնորդների) անունը, ազգա-

նունը, հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը, ամիսը և օրը. 
4) հաղթող ճանաչված հավակնորդի (հավակնորդների) վերաբերյալ 

հարցազրույցի արդյունքում խորհրդի քվեարկության արդյունքները: 
24. Եզրակացությունը ստորագրում են խորհրդի նախագահը, քարտու-

ղարը և անդամները: 
25. Խորհրդի նախագահը հանձման-ընդունման ակտով լիազոր մարմին 

է հանձնում կնիքը, ձայնագրիչը և մրցութի անցկացման փաստաթղթերը` 
1) հավակնորդի (հավակնորդների) ու խորհրդի անդամների ներկայու-

թյան մասին արձանագրությունը. 
2) քվեարկությունների արդյունքների մասին արձանագրությունը. 
3) մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը. 
4) մրցույթը չկայացած համարելու մասին որոշումը (չկայանալու դեպ-

քում). 
5) քվեաթերթիկները. 
6) մրցույթի արդյուքների հրապարակման թերթիկը. 
7) բողոքի առկայության դեպքում` գրավոր բողոքը. 
8) այլ փաստաթղթեր: 
26. Մրցույթի արդյունքները կարող են բողոքարկվել լիազոր մարմնի 

ներկայացուցչի, հավակնորդի (իր արդյունքների մասով) կամ խորհրդի ան-
դամի կողմից: 

27. Բողոքը խորհրդի նախագահն ընդունում է մրցույթի արդյունքները 
հրապարակելուց ոչ ուշ քան մեկ ժամ հետո: Խորհրդի նախագահը բողոքը 
սույն կարգի 25-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերի հետ ներկայաց-
նում է լիազոր մարմին: 

28. Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բողոքի բացակայության դեպ-
քում խորհրդի կողմից կազմվում է արձանագրություն և սույն կարգի 25-րդ 
կետով նախատեսված փաստաթղթերի հետ ներկայացվում լիազոր մարմին: 

29. Բողոքի առկայության դեպքում, բողոքը լիազոր մարմին մուտքագր-
վելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի ղեկավա-
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րը ձևավորում է հանձնաժողով՝ առնվազն 3 անդամից: Հանձնաժողովի կազ-
մում չի կարող ընդգրկվել լիազորված մարմնի՝ տվյալ ուսումնական հաստա-
տության խորհրդի անդամը: 

30. Բողոքը քննության առնելիս հանձնաժողովն ուսումնասիրում է հար-
ցազրույցի ընթացքում հնչեցված հարցերին հավակնորդի պատասխանները, 
համադրում է քվեարկության արդյունքների հետ և ընդունում հավակնորդի 
վերաբերյալ մրցույթի արդյունքը անփոփոխ թողնելու կամ հավակնորդին 
մրցույթում հաղթող ճանաչելու մասին որոշում: 

31. Հանձնաժողովն իր ուսումնասիրության արդյունքների մասին գրա-
վոր եզրակացություն է ներկայացնում լիազոր մարմնի ղեկավարին՝ հանձ-
նաժողովը ձևավորվելուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

32. Լիազոր մարմնի ղեկավարը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
մրցույթում հաղթող ճանաչված հավակնորդի (հավակնորդներից մեկի) հետ 
օրենքով սահմանված կարգով կնքում է աշխատանքային պայմանագիր՝ 
հինգ տարի ժամկետով: 

33. Մրցույթի արդյունքները չեղյալ են ճանաչվում՝ 
1) դատական կարգով. 
2) սույն կարգի 29-րդ կետով սամանված՝ լիազոր մարմնի ներկայացուց-

չի բացասական եզրակացության, կամ հավակնորդի, կամ խորհրդի անդամի 
կողմից մրցույթի անցկացման կարգի վերաբերյալ գրավոր բողոքի ուսումնա-
սիրության համար ձևավորված հանձնաժողովի եզրակացության հիման 
վրա՝ լիազոր մարմնի կողմից: 

  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

  
6 հոկտեմբերի 2014 թ.  N 973-Ն 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

  
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԻՄԱԾ ԱՆՁԻՆ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 
(ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ) ԵՎ ԴԻՄԱԾ ԱՆՁԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 18.1-րդ հոդվածի 4-րդ և 6-րդ մասերը` 

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 
1. Հաստատել «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրա-
վունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստող կազմա-
կերպության ընտրության և դիմած անձին վերապատրաստման կարգը»՝ հա-
մաձայն հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին մաս-
նագիտական կրթության և իրավաբանական վարչությունների պետերին` 
օրենքով սահմանված կարգով հրամանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրա-
պետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարա-
րի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանին: 

  
Ա. Աշոտյան 
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Հավելված 
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 
N 973-Ն հրամանի 

 

 
ԿԱՐԳ 

  

ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔ (ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ) ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ (ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ) ԵՎ ԴԻՄԱԾ 

ԱՆՁԻՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են ՀՀ նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատու-
թյան ղեկավարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու հավակնություն 
ունեցող անձանց վերապատրաստման (այսուհետ` վերապատրաստում) 
կազմակերպման և իրականացման հետ կապված փոխհարաբերությունները: 

2. Հավաստագրման քննությանը մասնակցելու համար կարող է վերա-
պատրաստվել «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մի-
ջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 
օրենքի 18.1-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջները բավարարող անձը: 

3. Վերապատրաստումը կազմակերպվում է տարեկան առնվազն մեկ 
անգամ` կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ` 
Նախարարություն) ղեկավարի (այսուհետ` Նախարար) սահմանած ժամա-
նակացույցին համապատասխան: 

4. Վերապատրաստման հարցաշարը հաստատում է Նախարարը: 
5. Վերապատրաստող կազմակերպություններն ընտրվում և երաշխա-

վորվում են Նախարարության կողմից, սույն կարգով սահմանված պահանջ-
ներին համապատասխան: 

6. Նախարարության կողմից վերապատրաստող կազմակերպություննե-
րի ընտրության մասին հայտարարությունը պաշտոնապես հրապարակվում 
է ընտրության անցկացման օրվանից ոչ շուտ, քան մեկ ամիս առաջ: Ընտրու-
թյանը մասնակցելու հայտը Նախարարություն է ներկայացվում ընտրության 
անցկացման օրվանից առնվազն 2 օր առաջ: 
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7. Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրության մասին հայտա-
րարության տեքստում նշվում է. 

1) վերապատրաստող կազմակերպությանը ներկայացվող պահանջները. 
2) հայտերի ընդունման վայրը, օրը, ժամը: 
8. Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությանը կարող են մաս-

նակցել Նախարարի կողմից սահմանված և պաշտոնապես հրապարակված 
պայմաններին և չափանիշներին բավարարող կազմակերպությունները: Այդ 
պայմաններն են՝ 

1) ուսումնական տարածքի և վերապատրաստող համապատասխան 
մասնագետների առկայությունը, 

2) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մաս-
նագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 
18.1-րդ հոդվածի 11-րդ մասով սահմանված վերապատրաստող կազմակեր-
պության կողմից վերապատրաստման բովանդակությանը համապատաս-
խան մշակված ծրագիրը, դասավանդման թեմատիկ պլանավորումը, վերա-
պատրաստման տևողությունը, 

3) ուսումնամեթոդական գրականության, ձեռնարկների և նյութատեխ-
նիկական բազայի առկայությունը: 

9. Վերապատրաստող կազմակերպության ընտրությունն իրականաց-
նում է Նախարարության կողմից ձևավորված հանձնաժողովը` հայտատու-
ների ներկայությամբ: Հանձնաժողովի անդամ չի կարող լինել Վերապատ-
րաստող կազմակերպության հայտ ներկայացրած կազմակերպության ներ-
կայացուցիչը: 

10. Նախարարության աշխատակազմը սույն կարգի 6-րդ կետով սահ-
մանված ընտրության արդյունքները հրապարակում է ընտրության անցկաց-
մանը հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

11. Նախարարության կողմից ընտրված (երաշխավորված) Վերապատ-
րաստող կազմակերպությունը(ները) վերապատրաստում կազմակերպելու 
մասին հայտարարությունը հրապարակում է(են) Հավաստագրման քննու-
թյուններից առնվազն մեկ ամիս առաջ` Նախարարության պաշտոնական 
կայքում և առնվազն երեք հազար տպաքանակ ունեցող մամուլի և զանգվա-
ծային լրատվության այլ միջոցներով: 

12. Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելու դիմումները վերա-
պատրաստող կազմակերպությանն են ներկայացվում հայտարարության 
հրապարակմանը հաջորդող 20-օրյա ժամկետում: Վերապատրաստման 
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դասընթացը սկսվում է դիմումների ընդունման վերջնաժամկետին հաջորդող 
5-օրյա ժամկետում: 

13. Վերապատրաստում կազմակերպելու մասին հայտարարության 
տեքստում նշվում է. 

1) անձին ներկայացվող պահանջները, 
2) դիմումի ձևը (Ձև-1), 
3) դիմումների ընդունման վայրը, օրը, ժամը և վերջնաժամկետը, 
4) վերապատրաստման դասընթացի տևողությունը և վայրը, 
5) վերապատրաստման դասընթացի վարձավճարը, 
6) վճարում կատարելու համար նախատեսված բանկային հաշվեհամարը, 
7) սույն կարգի 15-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի ցանկը: 
14. Վերապատրաստվող անձը (այսուհետ` անձը) ազատ է վերապատ-

րաստող կազմակերպության ընտրության հարցում` Նախարարության կող-
մից ընտրված (երաշխավորված) կազմակերպությունների ցանկից: 

15. Անձը վերապատրաստող կազմակերպությանը ներկայացնում է. 
1) դիմում` վերապատրաստող կազմակերպության ղեկավարի անունով. 
2) 3x4 չափսի մեկ լուսանկար. 
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը. 
4) աշխատանքային գրքույկի պատճենը կամ քաղվածքը. 
5) անձնագրի պատճենը. 
6) մասնագիտական գիտելիքներն ու գործնական կարողությունները 

հավաստող այլ փաստաթղթեր (գիտական աշխատություններ, հրապարա-
կումներ կամ դրանց ցանկը). 

7) վերապատրաստող կազմակերպության հաշվեհամարին փոխանցված 
գումարի անդորրագիրը: 

16. Սույն կարգի 15-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը ներկա-
յացվում են բնօրինակների հետ միասին: Պատճենների իսկությունը ստուգե-
լուց հետո բնօրինակները վերադարձվում են: 

17. Վերապատրաստման ընթացքում անձը կարող է օգտվել օրենքով 
սահմանված չվճարվող արձակուրդից` կողմերի համաձայնությամբ: 

18. Վերապատրաստման դիմած անձը կարող է ստանալ դասընթացի 
մասնակցության մասին տեղեկանք` աշխատանքի վայր ներկայացնելու 
նպատակով: 
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19. Վերապատրաստման դասընթացը անցկացվում է Նախարարության 
կողմից հաստատված հարցաշարի բովանդակությանը համապատասխան: Վե-
րապատրաստման դասընթացի թեմաները գրանցվում են դասամատյանում: 

20. Վերապատրաստում անցած անձն ստանում է վերապատրաստող 
կազմակերպության կողմից վավերացված և հաշվառված վկայական, որն 
ուժի մեջ է տրման օրվանից մեկ տարի ժամկետով: 

21. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաս-
տագիր ստացած անձը կարող է մինչև հավաստագրի ժամկետի լրանալը դի-
մել և անցնել սույն կարգով սահմանված վերապատրաստումը: 

22. Սույն կարգի 20-րդ կետում նշված վկայականի ձևանմուշը հաստա-
տում է Նախարարը` վերապատրաստող կազմակերպության ներկայաց-
մամբ: 

23. Վերապատրաստման դասընթացի ընդհանուր ծրագրային ծավալի 
ուսուցման գործընթացի 1/6-ից ավելի բացակայած անձը չի ստանում համա-
պատասխան վկայական: 

24. Սույն կարգի 8-րդ և 19-րդ կետերով սահմանված պայմանների խախ-
տմամբ դասընթացի կազմակերպման դեպքում վերապատրաստվող անձը, 
հիմնավոր պատճառաբանմամբ, կարող է հրաժարվել դասընթացին մաս-
նակցությունից և ուսուցումը շարունակել սույն կարգի 11-րդ կետով սահ-
մանված կազմակերպություններից մեկում: Այս դեպքում վերապատրաստ-
ման համար վճարված գումարը ամբողջությամբ փոխանցվում է նոր ընտր-
ված վերապատրաստող կազմակերպությանը: 

25. Վերապատրաստող կազմակերպությունը վերապատրաստման դաս-
ընթացի ավարտից հետո 5-օրյա ժամկետում Նախարարություն է ներկայաց-
նում վերապատրաստման վկայական ստացած անձանց ցուցակը, անձնա-
կան գործերի, վերապատրաստման վկայականների բաշխման մատյանի և 
վերապատրաստման դասամատյանի պատճենները, որոնք պահպանվում են 
Նախարարությունում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված կարգով: 

26. Վերապատրաստման դասընթացի համապատասխանությունը սույն 
կարգի 8-րդ և 19-րդ կետերի պահանջներին կարող է վիճարկվել դատական 
կարգով: 

 
 

   



 

63 
 

Հավելված 1 
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 
N 973-Ն հրամանի 

  
Դիմումի 

 
Ձև-1 

  
ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մաս-

նագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հա-
վաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստում իրականացնող 
կազմակերպության ղեկավար 

  
պարոն/տիկին_________________________-ին 

  
__________________________________________________________-ից 

դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը 

 
_____________________________________________________________ 

դիմողի հաշվառման վայրը 

_____________________________________ 
                                                                                             դիմողի հեռախոսահամարը (աշխ., բնակ., բջջ.) 

___________________________________________ 
                                                                                անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել 

 

Ծնված` ______________________________________ 
                                                                                Օրը, ամիսը, տարին, վայրը 
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Դ Ի Մ ՈՒ Մ 
  
Ծանոթանալով Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագի-

տական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպա-
տակով վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպման մասին հայտա-
րարությանը՝ խնդրում եմ գրանցել ինձ որպես դասընթացի մասնակից: 

 
1. Քաղաքացիությունը 
__________________________________________________________________ 

(Հայաստանի Հանրապետության, իսկ երկքաղաքացիության դեպքում` նշել կարգավիճակի ստացման  

ժամկետը և երկիրը) 

  
2. Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա 
 ________________________________________________________________ 

(դատապարտվել եմ, չեմ դատապարտվել) 

 
3. Սահմանված կարգով չհանված կամ չմարված դատվածություն 
_________________________________________________________________ 

(ունեմ, չունեմ) 

 
4. Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 
_________________________________________________________________ 

(ճանաչվել եմ, չեմ ճանաչվել) 

 
5. Դատական կարգով մանկավարժական կամ վարչական գործունեու-

թյամբ զբաղվելու իրավունքից 
_________________________________________________________________ 

(զրկվել եմ, չեմ զրկվել) 

 
6. Մանկավարժական կամ վարչական գործունեության կատարմանը 

խոչընդոտող հիվանդությամբ  
__________________________________________________________________ 

(տառապում եմ, չեմ տառապում) 
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7. Լեզուների իմացությունը 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(հայերենի և առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետման մակարդակները) 

 
8. Համակարգչային գրագիտությունը 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(տիրապետման մակարդակը, համակարգչային ծրագրերի իմացությունը) 

 
9. Կից ներկայացնում եմ «Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր-

ծական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավար-
ման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստ-
ման» կարգով սահմանված փաստաթղթերը: 

Նախազգուշացված եմ` կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու 
համար, սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին: 

  
 
 
 
 

 

 
 Դիմող` _______________ 

 «___» ________20___ թ. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
6 հոկտեմբերի 2014 թ. N 974-Ն 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 18.1-ին հոդվածի 8-րդ մասը` 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝ 

  
1. Հաստատել «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրա-
վունքի հավաստագրման քննության կազմակերպման և հավաստագրման, 
հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը»՝ 
համաձայն հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին մաս-
նագիտական կրթության և իրավաբանական վարչությունների պետերին` 
օրենքով սահմանված կարգով հրամանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրա-
պետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաս-
տանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ 
Մանուկ Մկրտչյանին: 

  
Ա. Աշոտյան 

 
 



 

67 
 

Հավելված 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 
N 974-Ն հրամանի 

 
ԿԱՐԳ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտա-
կան ուսումնական հաստատության (այսուհետ` Հաստատություն) ղեկա-
վարման իրավունք (Հավաստագիր) ստանալու հավակնություն ունեցող ան-
ձանց (այսուհետ` Հավակնորդ) թեստավորման ու հարցազրույցի միջոցով 
քննության անցկացման և հավաստագրման գործընթացների, ինչպես նաև 
հավաստագրման հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության հետ 
կապված հարաբերությունները: 

2. Հավաստագրման քննությանը կարող է մասնակցել կրթության պետա-
կան կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ` Նախարարություն) ղեկա-
վարի (այսուհետ` Նախարար) սահմանած կարգով վերապատրաստված անձը: 

3. Հավաստագրման քննությունը և Հավաստագրումը կազմակերպվում է 
տարին մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում երկու անգամ` ըստ Նա-
խարարի հաստատած ժամանակացույցի: 

4. Հավաստագրումն անցկացվում է օրենքով սահմանված հետևյալ փու-
լերով. 

1) փաստաթղթերի համապատասխանության ճանաչում` համաձայն 
սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի ցանկի. 

2) քննություն` թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով. 
3) Հավաստագրի շնորհում` հինգ տարի ժամկետով: 
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5. Անժամկետ պաշտոնավարող տնօրենի, որի 61 և ավելի տարին լրա-
նում է մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, հավաստագրումը և 
քննությունն իրականացվում է առանց հարցազրույցի: 

6. Հավաստագրման քննության անցկացման և հավաստագրման գործըն-
թացն իրականացնում է սույն կարգով կազմավորված հավաստագրման 
հանձնաժողովը (այսուհետ` Հանձնաժողով): 

7. Նախարարության աշխատակազմը հրապարակում է հավաստագր-
ված անձանց ցանկը և տեղադրում պաշտոնական կայքէջում: 

 
II. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ 

 
8. Քննությանը մասնակցելու և Հավաստագիր ստանալու Հավակնորդի 

փաստաթղթերն ընդունում է Նախարարության աշխատակազմը՝ հայտարա-
րության հրապարակման օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

9. Քննության կազմակերպման մասին հայտարարության տեքստում 
նշվում է. 

1) քննությանը մասնակցելու համար սույն կարգի հավելված 1-ի Ձև-2 դի-
մումը. 

2) դիմումների ընդունման վայրը, օրը, ժամը. 
3) սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերի ցանկը: 
10. Սույն կարգի 12-րդ կետով սահմանված Հավակնորդի փաստաթղթե-

րը Նախարարության աշխատակազմ է ներկայացնում վերապատրաստող 
կազմակերպությունը կամ անձամբ Հավակնորդը: Փաստաթղթերն ընդուն-
վում են միայն ամբողջական լինելու դեպքում: 

11. Հանձնաժողովը Նախարարության աշխատակազմից ստանում է 
քննության մասնակից հավակնորդների անվանացանկը և սույն կարգի 12-րդ 
կետով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթը: 

12. Նախարարության աշխատակազմից ստացված յուրաքանչյուր հա-
վակնորդի փաստաթղթերի փաթեթը ներառում է. 

1) քննությանը և հավաստագրմանը մասնակցելու վերաբերյալ հավակ-
նորդի դիմումը, 

2) վերապատրաստման վկայականի պատճենը, 
3) բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճենը, 
4) աշխատանքային գրքույկի պատճենը, 
5) անձնագրի պատճենը, 
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6) 3x4 չափսի մեկ լուսանկար: 
13. Քննության և հավաստագրման անցկացման օրվանից ոչ ուշ, քան մեկ 

ամիս առաջ Հավակնորդը տեղեկանում է թեստավորման հարցաշարի մա-
սին` սույն կարգի 35-րդ կետով նախատեսված միջոցներով, իսկ քննության 
անցկացման վայրի, օրվա և ժամի մասին` ոչ ուշ, քան 10 օր առաջ Նախարա-
րության աշխատակազմի միջոցով: 

 
III. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 
14. Հանձնաժողովի գործունեության նպատակն է կազմակերպել և անց-

կացնել Հավակնորդի քննություն, հանձնաժողովի որոշմամբ «Ուսումնական 
հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի)» շնորհման են-
թակա հավակնորդներին ներկայացնել հավաստագրի շնորհման: 

15. Հանձնաժողովի անդամ-թեկնածուներն առաջադրվում են Նախարա-
րության աշխատակազմի, գործատուներին ներկայացնող կազմակերպու-
թյունների և գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներից: 
Հանձնաժողովի անդամ-թեկնածուների ամբողջական անվանացանկը կարող 
է համալրվել և փոփոխվել` առաջադրող մարմինների կամ կազմակերպու-
թյունների հիմնավորված առաջարկությամբ: 

16. Հանձնաժողովի ամբողջական անվանացանկում ընդգրկվում են ան-
դամ-թեկնածուների վերաբերյալ հետևյալ տվյալները. 

1) անուն, ազգանուն, հայրանուն, 
2) զբաղեցրած պաշտոն, 
3) բնակության վայր, 
4) հեռախոսահամար(ներ), 
5) էլեկտրոնային փոստի հասցե: 
17. Հավակնորդների յուրաքանչյուր խմբի համար (մինչև 30 մասնակից) 

Նախարարի հրամանով ձևավորվում է Հանձնաժողով: 
18. Հանձնաժողովը կազմվում է համակարգչում նախօրոք զետեղված և 

համակարգչի կողմից ընտրված 5 թեկնածուներից, քննությունը և հավաստա-
գրումը անցկացնելուց 24 ժամ առաջ` հետևյալ համամասնությամբ. 

1) Նախարարության ներկայացուցիչ` 3 անդամ, 
2) գործատուներին ներկայացնող կազմակերպությունների ներկայացու-

ցիչ` 1 անդամ, 
3) գիտակրթական հաստատությունների ներկայացուցիչ` 1 անդամ: 
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19. Նախարարության աշխատակազմը Հավաստագրման քննության 
հանձնաժողովի կազմավորումից հետո 12 ժամվա ընթացքում տեղեկացնում 
է հանձնաժողովի անդամներին քննության և հավաստագրման անցկացման 
օրվա, ժամի և վայրի մասին: 

20. Եթե համակարգչի միջոցով ընտրված թեկնածուի (թեկնածուների) 
Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելն անհնար է, ապա համակարգչի միջո-
ցով ընտրվում է այլ թեկնածու: 

21. Քննության ընթացքում Հանձնաժողովի կազմի համալրում կամ փո-
փոխություն չի կատարվում: 

22. Հանձնաժողովն իր լիազորություններն իրականացնում է կազմը 
հաստատվելու պահից և դադարեցնում հանձնման-ընդունման ակտով Նա-
խարարության աշխատակազմ համապատասխան փաստաթղթերը հանձնե-
լուց հետո: 

 
IV. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
23. Հանձնաժողովը` 
1) Նախարարության աշխատակազմից ստանում է հավաստագրման են-

թակա Հավակնորդների անվանացանկը և փաստաթղթերի փաթեթը, ինչպես 
նաև Հանձնաժողովի կնիքը և Հավակնորդների վերաբերյալ ամփոփ տեղե-
կանքը, 

2) անցկացնում է ամբողջական քննությունը և հավաստագրումը 
(թեստավորում, հարցազրույց և հավաստագրման շնորհմանը ներկայացում) 
սույն կարգի պահանջներին համապատասխան, 

3) իրականացնում է Օրենքով, սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով 
իր իրավասությանը վերապահված այլ լիազորություններ: 

 
V. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 
24. Հանձնաժողովն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի մի-

ջոցով: 
25. Հանձնաժողովը իրավազոր է, եթե նիստին ներկայացել է Հանձնաժո-

ղովի 5 անդամից առնվազն 4-ը: Եթե նիստն իրավազոր չէ, ապա քննությունը 
համարվում է չկայացած և 10-օրյա ժամկետում անցկացվում է կրկնակի 
քննություն. 
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1) Հանձնաժողովի որոշումը համարվում է ընդունված, եթե որոշմանը 
կողմ է քվեարկել Հանձնաժողովի անդամներից առնվազն 3-ը, 

2) Կրկնակի քննության անցկացման ժամանակ, սույն կարգի 18-րդ կետի 
պահանջներին համապատասխան, ձևավորվում է նոր հանձնաժողով, 

3) Կրկնակի քննության անցկացման դեպքում նոր Հավակնորդի դիմում 
չի ընդունվում: 

26. Հանձնաժողովի անդամի կողմից սույն կարգի 30-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 
4-րդ, 5-րդ ենթակետերի, ինչպես նաև սույն կարգի պահանջները խախտելու, 
անհարգելի բացակայության դեպքում, Հանձնաժողովը կազմում է արձանա-
գրություն և դիմում Նախարարին` խախտումներ կատարած հանձնաժողովի 
անդամին անդամ-թեկնածուների ամբողջական անվանացանկից հանելու 
միջնորդությամբ: 

27. Հանձնաժողովի միջնորդությունը բավարարելու դեպքում` Նախա-
րարը Հանձնաժողովի անդամ-թեկնածուների ամբողջական անվանացանկից 
հանում է տվյալ անդամի թեկնածությունը և այդ մասին տեղեկացնում նրան 
ներկայացնող կազմակերպությանը: 

 
VI. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԸ 

 
28. Հանձնաժողովի նախագահը` 
1) ղեկավարում է Հանձնաժողովի աշխատանքները, 
2) վարում է Հանձնաժողովի նիստերը, 
3) իրականացնում է քննության և հավաստագրման գործընթացների 

հսկողությունը, 
4) որոշում է հավաստագրման հետ կապված հարցերի, դիմումների և բո-

ղոքների քննարկման հերթականությունը` այն համաձայնեցնելով Հանձնա-
ժողովի անդամների հետ, 

5) ստորագրում և կնքում է ուսումնական հաստատության ղեկավարման 
իրավունքի հավակնորդի հավաստագրման թերթը և հավաստագրման 
քննության ամփոփիչ արձանագրությունը, 

6) քննության և հավաստագրման արդյունքների դատական կարգով բո-
ղոքարկման դեպքում Նախարարի որոշմամբ դատարանում կարող է հան-
դես գալ որպես պատասխանող, 

7) իրականացնում է սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով իրեն վե-
րապահված լիազորություններ: 
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VII. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐԸ 
 
29. Հանձնաժողովի քարտուղարը (կամ հանձնաժողովի նախագահի 

որոշմամբ նրան փոխարինող անձը). 
1) արձանագրում է Հանձնաժողովի նիստերը, 
2) իրականացնում է քննության անցկացման հետ կապված աշխատանք-

ները, 
3) իրականացնում է սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով իր իրա-

վասությանը վերապահված լիազորություններ: 
 

VIII. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՆԴԱՄԸ 
 
30. Հանձնաժողովի անդամը` 
1) Հանձնաժողովի որոշմամբ, Հանձնաժողովի նախագահի բացակայու-

թյան դեպքում վարում է նիստերը, 
2) մասնակցում է քննությանը և հսկում դրա ընթացքը, կասեցնում հա-

վակնորդի կողմից կատարված խախտումները, 
3) մասնակցում է հավակնորդի հարցազրույցի անցկացմանը, 
4) մասնակցում է քննության արդյունքում Հանձնաժողովի կողմից անց-

կացվող քվեարկություններին, 
5) ստորագրում է ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրա-

վունքի հավաստագրման թերթը, իսկ հատուկ կարծիք ներկայացնելու դեպ-
քում՝ գրառում է «հատուկ կարծիքը կցվում է» բառերը, 

6) ծանոթանում է նիստերի արձանագրություններին, 
7) իրականացնում է սույն կարգով և այլ իրավական ակտերով իր իրա-

վասությանը վերապահված լիազորություններ: 
 

IX. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ 
ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 
31. Քննությունն անցկացվում է թեստավորման և հարցազրույցի միջո-

ցով` Հանձնաժողովի կողմից: 
32. Հիմք ընդունելով վերապատրաստում անցած և քննության ու հավաս-

տագրման համար Նախարարին դիմած հավակնորդների թիվը՝ կազմվում է 
քննության ժամանակացույց: 
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33. Նախարարության աշխատակազմը ապահովում է քննության անց-
կացման վայրը, քննության համար հատկացված տարածքը: 

34. Քննության հարցաշարերը (թեստավորման և հարցազրույցի) պետք է 
համապատասխանեն սույն կարգի 36-րդ կետով սահմանված վերապատ-
րաստման բովանդակային բաղադրիչներին: 

35. Քննության (թեստավորման և հարցազրույցի) հարցաշարերը մշա-
կում է Նախարարության աշխատակազմը: Թեստավորման հարցաշարը 
հրապարակվում է Նախարարության պաշտոնական կայքէջում և առնվազն 3 
հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում: 

36. Թեստավորման հարցաշարի բովանդակային բաղադրիչները բաշխ-
վում են հետևյալ հարաբերակցությամբ` 

1) ՀՀ Սահմանադրություն` 10%, 
2) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք` 10%, 
3) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք` 10%, 
4) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ 

օրենք` 10%, 
5) կրթության բնագավառի իրավասությունները սահմանող իրավական 

ակտեր` 60%։ 
37. Հավակնորդների ներկայությամբ Հանձնաժողովը մինչև թեստավո-

րումը համակարգչում առկա հարցաշարից, պատահական ընտրությամբ 
ձևավորում է 40 հարցից բաղկացած թեստ: 

38. Թեստավորման փուլը հաղթահարած Հավակնորդի հետ նույն օրը, 
կամ հաջորդ օրը անցկացվում է հարցազրույց: 

39. Հարցազրույցի հարցաշարը ներառում է Հավակնորդի` իրավական, 
կառավարչական և մանկավարժական կարողություններն ու հմտություննե-
րը բացահայտող հարցեր: 

 
X. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 

 
40. Հանձնաժողովի նախագահը Նախարարության աշխատակազմից 

քննության օրը ստանում է քննության և հավաստագրման ենթակա Հավակ-
նորդների համապատասխան թվով կնքված և երկու մասից բաղկացած ամ-
փոփաթերթեր: Ամփոփաթերթը բաղկացած է նույն կոդավորմամբ կտրոնից և 
հիմնական մասից: Կոդերը պատված են անթափանց ծածկաշերտով: 
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Ամփոփաթերթն ունի պատճենի ձևաթուղթ, որը կոդավորված չէ: Ամփո-
փաթերթը կնքված է ձախ կողմում` կտրոնի և հիմնական մասի վրա հավա-
սարաչափ, իսկ պատճենի ձևաթուղթը՝ վերևի ձախ մասում: 

41. Թեստավորումն անցկացվում է գրավոր, այդ նպատակի համար 
առանձնացված սենյակում (սրահում, լսարանում, դահլիճում և այլն), որն ապա-
հովված է անհրաժեշտ պայմաններով, այդ թվում՝ առանձնահատուկ պայման-
ների կարիք ունեցող Հավակնորդների կարիքներին համապատասխան: 

42. Թեստավորմանը մասնակցելու համար Հավակնորդը ներկայացնում 
է անձը հաստատող փաստաթուղթ: Հանձնաժողովի քարտուղարը ստուգում 
է Հավակնորդի ինքնությունը և թույլատրում է նրան մուտք գործել թեստա-
վորման անցկացման սենյակ, ուր Հավակնորդը կարող է զբաղեցնել ցանկա-
ցած ազատ նստատեղ: Հավակնորդների մուտքը սենյակ դադարեցվում է 
թեստավորումն սկսելուց 10 րոպե առաջ: 

43. Թեստավորմանը Հավակնորդին արգելվում է իր հետ սենյակ ներս 
բերել կապի միջոցներ, տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութեր կամ տեխնի-
կական սարքեր, թեստավորման առաջադրանքների կատարման համար 
աղբյուր հանդիսացող այլ պարագաներ: 

44. Հանձնաժողովի քարտուղարը Հավակնորդներին ներկայացնում է 
թեստավորման անցկացման գործընթացը, անհրաժեշտության դեպքում պա-
տասխանում հարցերին: 

45. Հանձնաժողովի քարտուղարը Հավակնորդին տալիս է սույն կարգի 
40-րդ կետով նախատեսված ամփոփաթերթ (պատճենի ձևաթղթով): Հավաս-
տագրման հանձնաժողովի բոլոր անդամների ներկայությամբ, ներկայացնե-
լով անձը հաստատող փաստաթուղթ, Հավակնորդը ամփոփաթերթի կտրոնի 
վրա լրացնում է իր ազգանունը, անունը, հայրանունն ու անջատելով այն հիմ-
նական մասից, հանձնում է Հավաստագրման հանձնաժողովի անդամներից 
որևէ մեկին: Կտրոնները գցվում են կնքված համապատասխան արկղի մեջ: 

46. Հավակնորդը կտրոնը հանձնելուց հետո ստանում է թեստավորման 
առաջադրանքի հարցաշար: Յուրաքանչյուր հարց կարող է ունենալ երեք 
կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որից մեկն է ճիշտ: 

47. Հանձնաժողովի քարտուղարը թեստավորման հարցաշարը հավակ-
նորդին տրամադրելուց հետո հայտարարում է թեստավորման սկիզբը: Թես-
տավորումը տևում է 50 րոպե: 

48. Թեստավորման սկիզբը հայտարարելուց հետո Հավակնորդը ծանո-
թանում է հարցաշարին և յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ ամփոփաթեր-
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թում նախատեսված համապատասխան վանդակում կատարում է V նշում` 
ընտրելով մեկ (իր կարծիքով` ճիշտ) պատասխան: 

49. Թեստավորման ընթացքում Հավակնորդին չի թույլատրվում աղմկել, 
հուշել, խոսել, օգտվել որևէ գրավոր (տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր և այլն) 
նյութից, կապի միջոցներից կամ տեխնիկական սարքերից, թեստավորման 
առաջադրանքների կատարման հետ կապված մասնագիտական հարցեր 
տալ թեստավորման սենյակում գտնվող անձանց: 

50. Սույն կարգի 49-րդ կետի պահանջների խախտման դեպքում Հավակ-
նորդը նախազգուշացվում է Հանձնաժողովի նախագահի կողմից, խախտումը 
կրկնվելու դեպքում տվյալ Հավակնորդի մասնակցությունը քննությանը դա-
դարեցվում է, աշխատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում զրո միա-
վոր, ինչի մասին Հանձնաժողովի քարտուղարը կազմում է արձանագրու-
թյուն և նշում կատարում պատասխանների ամփոփաթերթի վրա: 

51. Հավակնորդը թեստավորման առաջադրանքի հարցաշարում կարող 
է կատարել ցանկացած նշում, որն արդյունքի գնահատման հիմք չէ և չի կա-
րող վկայակոչվել արդյունքի գնահատումը բողոքարկելիս: 

52. Հանձնաժողովի քարտուղարը թեստավորման ավարտից 10 րոպե 
առաջ հիշեցնում է Հավակնորդին, թե որքան ժամանակ է մնացել առաջա-
դրանքի կատարման համար: 

53. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև թեստավորման առաջա-
դրանքի կատարման համար հատկացված ժամանակը սպառվելուց հետո 
Հավակնորդն ամփոփաթերթի հիմնական մասը գցում է կնքված արկղի մեջ, 
թեստավորման առաջադրանքի հարցաշարը հանձնում է Հանձնաժողովին, 
վերցնում է ամփոփաթերթի ձևաթղթի պատճենը և դուրս գալիս սենյակից: 

54. Հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից թեստավորման համար հատ-
կացված ժամանակի ավարտի մասին հայտարարելուց հետո, Հավակնորդը 
պարտավոր է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքը: Նախատեսված ժամ-
կետի ավարտից հետո ամփոփաթերթում նշումներ կատարելու դեպքում աշ-
խատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում զրո միավոր: Հանձնաժո-
ղովի քարտուղարն այդ մասին նշում է կատարում ամփոփաթերթի վրա: 
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XI. ԹԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ 
 
55. Հանձնաժողովի անդամներն ստուգում են ամփոփաթերթի պահպան-

ման համար նախատեսված արկղի կնիքի ամբողջականությունը, որից հետո 
բացվում է արկղը և հաշվվում ամփոփաթերթերից առանձնացված կտրոննե-
րի և հիմնական մասերի քանակը: 

56. Թեստավորման առաջադրանքը ստուգվում է, սույն կարգի 37-րդ կե-
տի պահանջներին համապատասխան, կազմված թեստերի հետ միաժամա-
նակ համակարգչից դուրս բերված և մինչև թեստավորումը կնքված արկղ 
գցված ճիշտ պատասխանների նմուշի միջոցով: 

57. Հանձնաժողովի անդամները, ճիշտ պատասխանների նմուշի միջո-
ցով ստուգում են ամփոփաթերթում Հավակնորդի նշած պատասխանները: 

58. Յուրաքանչյուր Հավակնորդի համար հաշվարկվում է միավորների 
քանակը և տոկոսը, որը հաստատվում է Հանձնաժողովի կնիքով: 

59. Թեստավորման արդյունքի յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնա-
հատվում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը` 0 միավոր: Սխալ է համար-
վում նաև մեկից ավելի նշումով, ուղղումով կամ առանց համապատասխան 
նշումի պատասխանը: 

60. Ստուգումն ավարտելուց հետո հավակնորդները հրավիրվում են 
թեստավորման սենյակ: 

61. Հանձնաժողովի նախագահի կողմից մաքրվում է ամփոփաթերթի 
հիմնական մասերի ծածկաշերտը: Յուրաքանչյուր հիմնական մասի ծածկա-
շերտը մաքրելուց հետո բարձրաձայն հայտարարվում է ամփոփաթերթի հա-
մարը, դրա վրա նշված տոկոսը և հավաքած միավորների քանակը, ինչն ան-
միջապես արձանագրվում է Հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: 

62. Բոլոր ամփոփաթերթերի հիմնական մասերի վերաբերյալ սույն կար-
գի 61-րդ կետով նախատեսված գործողությունը կատարելուց հետո Հանձնա-
ժողովի նախագահը մեկ առ մեկ բարձրաձայն ընթերցում է ամփոփաթերթե-
րի կտրոնների վրա նշված ազգանունը, անունը, հայրանունը: Յուրաքանչյուր 
Հավակնորդ ներկայացնում է իր անձը հաստատող փաստաթուղթ, ստանում 
է իր կտրոնը, Հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ մաքրում է ծած-
կաշերտը և բարձրաձայն հայտնում իր կտրոնի համարը, ինչն անմիջապես 
արձանագրվում է: Թեստավորման սենյակ չվերադարձած Հավակնորդի 
կտրոնի ծածկաշերտը բոլորի ներկայությամբ բացվում է Հանձնաժողովի նա-
խագահի կողմից, բարձրաձայն հայտարարվում և արձանագրվում է, որից 
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հետո Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարում է յուրաքանչյուր Հավակ-
նորդի հավաքած միավորը (տոկոսը): 

63. Միավորները (տոկոսները) հայտարարելուց անմիջապես հետո Հանձ-
նաժողովը բոլորի համար տեսանելի վայրում փակցնում է թեստավորման առա-
ջադրանքի ճիշտ պատասխանների նմուշը և հրապարակման ժամը: 

64. Թեստավորման արդյունքները կարող են բողոքարկվել Հանձնաժողո-
վին` սույն կարգի 63-րդ կետում նշված հրապարակումից հետո մեկ ժամվա 
ընթացքում: 

65. Բողոքարկումը թեստավորման առաջադրանքի որևէ հարցադրման 
կամ դրա ենթադրյալ պատասխանի ճշտության, ինչպես նաև թեստավորման 
արդյունքում Հավակնորդի հավաքած միավորները հաշվելիս թույլ տրված 
հնարավոր սխալի վիճարկումն է: 

66. Եթե Հանձնաժողովը որոշում է բավարարել Հավակնորդի բողոքը և 
սխալ է համարում որևէ հարցադրում, ապա այդ որոշման հիման վրա տվյալ 
հարցի համար զրո միավոր ստացած բոլոր Հավակնորդների միավորներն 
ավելացվում են մեկ միավորով: 

67. Եթե Հանձնաժողովը պարզում է, որ Հավակնորդի բողոքը թեստա-
վորման արդյունքների հաշվարկման ժամանակ թույլ տրված հավանական 
սխալի վերաբերյալ հիմնավորված է, ապա Հավաստագրման հանձնաժողովը 
բավարարում է Հավակնորդի պահանջը` կատարելով թեստավորման արդ-
յունքների ճիշտ հաշվարկ: 

68. Հավակնորդը քննության հաջորդ` հարցազրույցի փուլ է անցնում 
թեստավորման առաջադրանքների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխա-
նելու դեպքում: 

69. Բողոքարկման արդյունքներն ամփոփելուց անմիջապես հետո, ինչ-
պես նաև բողոք չլինելու դեպքում՝ բողոքարկման համար սույն կարգի 64-րդ 
կետով նախատեսված ժամանակի ավարտից հետո Հանձնաժողովը համա-
պատասխան ցուցանակի վրա հրապարակում է մրցույթի հաջորդ՝ հարցա-
զրույցի փուլ անցած մասնակիցների անվանացանկը: 
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XII. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ 
 
70. Հավակնորդների հետ հարցազրույցն անցկացվում է սույն կարգի 68-

րդ կետի պահանջը ապահովելու դեպքում: 
71. Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր Հավակնորդի հետ հարցազրույցն 

անցկացնում է առանձին: 
Հանձնաժողովը յուրաքանչյուր Հավակնորդի հետ հարցազրույցից առաջ 

նրա ներկայությամբ՝ համակարգչում նախօրոք զետեղված հարցերից պա-
տահական ընտրությամբ կազմում է 5 հարցից բաղկացած հարցատոմս: 

Հանձնաժողովին տրվում է համակարգչից դուրս բերված հարցատոմսի 
հարցերի ճիշտ պատասխանները: 

72. Հավակնորդը, ծանոթանալով հարցատոմսին, իր կողմից նախընտ-
րած հերթականությամբ պատասխանում է հարցերին: 

73. Հավակնորդի կողմից յուրաքանչյուր հարցի պատասխանը հնչեցվե-
լուց հետո՝ Հանձնաժողովի նախագահը բարձրաձայն հայտարարում է «ճիշտ 
է» կամ «սխալ է» բառերից մեկը: 

74. Հարցազրույցի ընթացքում Հավակնորդին կարող է տրվել հարցա-
տոմսի յուրաքանչյուր հարցին առնչվող հարակից մեկ հարց: 

75. Հարցազրույցի ընթացքում Հավակնորդին չի թույլատրվում օգտվել 
որևէ գրավոր (տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր) նյութից, կապի միջոցներից 
կամ տեխնիկական սարքերից, ինչպես նաև հարցատոմսի բովանդակության 
հետ կապված հարցեր տալ հանձնաժողովի անդամներին: 

76. Սույն կարգի 75-րդ կետում նշված պահանջների խախտման դեպքում 
Հանձնաժողովը կազմում է արձանագրություն և դադարեցնում հարցազրույցը: 

77. Յուրաքանչյուր Հավակնորդի հետ հարցազրույցը արձանագրվում և 
ձայնագրվում է: 

78. Յուրաքանչյուր Հավակնորդի հետ հարցազրույցն ավարտելուց հետո 
անցկացվում է քվեարկություն` Հանձնաժողովի նախագահի կողմից կնքված 
և ստորագրված անհատականացված քվեաթերթիկների միջոցով: Քվեաթեր-
թիկի վրա նշվում է քվեարկությանը մասնակցող Հանձնաժողովի անդամի 
անունը, ազգանունը և դրվում է նրա ստորագրությունը, Հավակնորդի ազգա-
նունը, անունը և հայրանունը: 

Հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ քվեարկում է կողմ կամ դեմ: 
79. Հանձնաժողովի նախագահը քվեատուփից մեկ առ մեկ հանում է 

քվեաթերթերը և բարձրաձայն հայտարարում միայն Հավակնորդի ազգանու-
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նը, անունը, հայրանունը ու տրված կողմ կամ դեմ ձայնի քանակը: Անվավեր 
քվեաթերթիկի առկայության դեպքում՝ Հանձնաժողովի համապատասխան 
անդամին տրվում է նոր քվեաթերթիկ քվեարկությունը սահմանված կարգով 
կատարելու համար: 

Հանձնաժողովի նախագահի հայտարարություններն արձանագրվում են 
Հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից: 

80. Հանձնաժողովը քվեարկության արդյունքում յուրաքանչյուր հավակ-
նորդի վերաբերյալ ընդունում է հետևյալ որոշումներից մեկը. 

1) ենթակա է «Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի 
(հավաստագրի)» շնորհման. 

2) ենթակա չէ «Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավուն-
քի (հավաստագրի)» շնորհման: 

81. Քվեարկության արդյունքում ընդունված է համարվում այն որոշումը, 
որին կողմ են քվեարկել հանձնաժողովի առնվազն 3 անդամ և կազմվում է 
ամփոփիչ արձանագրություն սույն կարգի հավելված 1-ի Ձև-3-ի: 

 
XIII. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ 

 
82. Քննության հարցազրույցի փուլի ավարտից հետո Հանձնաժողովն 

ամփոփում է արդյունքները և յուրաքանչյուր Հավակնորդի համար կազմում է 
հավաստագրման թերթ (սույն կարգի հավելված 1-ի Ձև-4): 

83. Հավաստագրման թերթը ստորագրում են Հանձնաժողովի նախագա-
հը, քարտուղարը և անդամները: Անդամները՝ հատուկ կարծիք ունենալու 
դեպքում, ստորագրելիս նշում են այդ մասին` ստորագրության կողքին գրա-
ռելով «Հատուկ կարծիքը կցվում է» բառերը: 

84. Հավակնորդը քննության ավարտից հետո ստորագրում է հավաստա-
գրման թերթը: Ցանկության դեպքում նա կարող է դիմել Հանձնաժողովին և 
ստանալ հավաստագրման թերթի պատճենը: 

85. Քննության վերջնական արդյունքները հրապարակվում են քննու-
թյան բանավոր փուլն անցկացնելուց անմիջապես հետո: 

86. Հանձնաժողովը հանձնման ակտով Նախարարության աշխատակազ-
մին փոխանցում է սույն կարգի 12-րդ կետում նշված փաստաթղթերը, ինչ-
պես նաև Հանձնաժողովի կողմից կազմված և/կամ ընդունված հետևյալ փաս-
տաթղթերը և նյութերը` 
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1) Հանձնաժողովի կնիքի և Հավակնորդների քանակին համապատաս-
խան թվով կնքված ամփոփաթերթերի ստացման մասին ստացականը, 

2) Հավակնորդների ու Հանձնաժողովի անդամների ներկայության մա-
սին արձանագրությունը, 

3) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաս-
տագրման/ հավակնորդների քննության ամփոփիչ արձանագրությունը, 

4) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստա-
գրման թերթը, 

5) ամփոփաթերթի ծածկաշերտի թերությունների մասին (այդպիսիք լի-
նելու դեպքում) արձանագրությունը, 

6) Հանձնաժողովի կողմից ամփոփաթերթերի համար նախատեսված 
արկղի կնիքի ամբողջականությունն ստուգելու, արկղը բացելու և արկղից 
դուրս բերված ամփոփաթերթերի հիմնական մասերի, կտրոնների ու թես-
տավորման առաջադրանքների ճիշտ պատասխանների նմուշի մասին ար-
ձանագրությունը, 

7) թեստավորման արդյունքներն ամփոփելու մասին արձանագրությունը, 
8) հարցազրույցի փուլ անցած Հավակնորդների ցուցակը, 
9) Հանձնաժողովի անդամի հարցազրույցի փուլից բացակայելու մասին 

(այդպիսիք լինելու դեպքում) արձանագրությունը, 
10) Հավակնորդի հարցազրույցին մասնակցելուց հրաժարվելու կամ 

չներկայանալու մասին (այդպիսիք լինելու դեպքում) արձանագրությունը, 
11) Հավակնորդի հետ հարցազրույց անցկացնելու մասին ձայնագրու-

թյունը, 
12) թեստավորման առաջադրանքների հարցաշարերը, 
13) թեստավորման առաջադրանքների ճիշտ պատասխանների ձևա-

նմուշը, քվեաթերթերը, 
14) խոտանված քվեաթերթերի (այդպիսիք լինելու դեպքում) արձանա-

գրությունը, 
15) այլ փաստաթղթեր (այդպիսիք լինելու դեպքում): 
87. Նախարարության աշխատակազմը սույն կարգի 86-րդ կետով սահ-

մանված փաստաթղթերն ու նյութերը պահպանում և արխիվացնում է օրեն-
քով սահմանված կարգով: 

88. Նախարարության աշխատակազմը սույն կարգի 91-րդ կետով նա-
խատեսված գրավոր բողոքի բացակայության մասին կազմում է տեղեկանք և 
կցում քննության փաթեթին: 
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XIV. ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՇՆՈՐՀԵԼԸ 
 
89. Վերապատրաստված, քննությանը մասնակցած և Հանձնաժողովի 

որոշումով «Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հա-
վաստագրի)» շնորհման ենթակա հավակնորդին շնորհվում է «Ուսումնական 
հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր»` հինգ տարի 
ժամկետով (սույն կարգի հավելված 1-ի Ձև-1): 

90. Հավաստագիրը շնորհվում է քննության արդյունքները ամփոփելուց 
հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 
XV. ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ 

 
91. Քննության արդյունքներն ամփոփելուց և Հանձնաժողովի որոշում 

կայացնելուց հետո մեկ ժամվա ընթացքում Հավակնորդն իր մասով քննու-
թյան արդյունքի վերաբերյալ իրավունք ունի գրավոր բողոք ներկայացնել 
Հանձնաժողովի նախագահին: Բողոքը քննարկվում է տեղում, Հավակնորդի 
ներկայությամբ: Բողոքարկման արդյունքների հետ համաձայն չլինելու դեպ-
քում՝ Հավակնորդն օրենքով սահմանված կարգով կարող է դիմել դատարան: 

 
XVI. ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
92. Հանձնաժողովի որոշմամբ հավակնորդի հավաստագրմանը ներկա 

գտնվելու իրավունք ունեն հանձնաժողովի կողմից հրավիրված անձինք` դի-
տորդի կարգավիճակով: 

93. Զանգվածային լրատվության միջոցների և հասարակական կազմա-
կերպությունների ներկայացուցիչները հավաստագրման քննություններին 
կարող են մասնակցել դիտորդի կարգավիճակով` նախապես գրանցվելով 
Նախարարության աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերի և տե-
ղեկատվության վարչությունում: 

1) Գրանցման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել լրատվամիջո-
ցի/կազմակեր-պության տնօրինության կողմից պաշտոնական նամակ ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարի անունով, որում նշված կլինեն լուսա-
բանող լրագրողի կամ հասարակական կազմակերպությունը ներկայացնող 
անձի անունը, ազգանունը, աշխատանքային և բջջային հեռախոսահամար-
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ները, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինչպես նաև գրանցվող անձի մեկ լու-
սանկարը (3X4 չափսի): 

2) Յուրաքանչյուր կազմակերպություն կարող է գրանցել ոչ ավելի, քան 1 
դիտորդ (հեռուստաընկերությունները նաև 1 օպերատոր): 

Գրանցված դիտորդները պարտավոր են մինչև քննության մեկնարկը 
ներկայանալ հանձնաժողովի նախագահին և ներկայացնել անձը հաստատող 
փաստաթուղթ: 

3) Հանձնաժողովի նախագահը ծանոթացնում է դիտորդներին ներկա-
յացվող կարգապահական կանոններին: 

Դիտորդը պարտավոր է քննության գրավոր և բանավոր փուլերի ընթաց-
քում պահպանել լռություն և ոչ մի ձևով չխաթարել քննության բնականոն ըն-
թացքը: 

4) Հավաստագրման քննության մասնակից դիտորդը(ները) լրագրողա-
կան բնույթի աշխատանքը կարող է իրականացնել քննասենյակում նախա-
տեսված հատվածում` քննության մասնակիցներից պատշաճ հեռավորու-
թյան վրա նրանց մոտ լարվածություն չառաջացնելու նպատակով: 

5) Դիտորդների համար սահմանված պահանջների չկատարման պարա-
գայում՝ Հանձնաժողովն իրավունք ունի որոշում կայացնել դիտորդին քննա-
սենյակից դուրս հրավիրելու մասին, ինչպես նաև գրավոր դիմելու ՀՀ կրթու-
թյան և գիտության նախարարին տվյալ անձի՝ դիտորդի կարգավիճակը չեղ-
յալ համարելու վերաբերյալ: 

 
XVII. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
94. Օրենքի և սույն կարգի սահմանված դրույթների խախտմամբ ձեռք 

բերված հավաստագիրը կարող է ճանաչվել անվավեր՝ դատական կարգով: 
95. Հավաստագիրը կորցրած անձին նախարարի հրամանով տրվում է 

կրկնօրինակ` համաձայն արխիվային հիմքերի: 
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Հավելված 1 
 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 6-ի 
N 974-Ն հրամանի 

 
Ձև-1 

  
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի 
(Հավաստագրի) 

 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
  

Հ Ա Վ Ա Ս Տ Ա Գ Ի Ր 
  

 ՍԵՐԻԱ  N 0000 
_____________________________________ 

                                         (անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

 

Իրավունք ունի մասնակցելու նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօ-
րենի թափուր պաշտոնի մրցույթին (ընտրությանը) 

  
 Նախարար ____________________  ____________________ 

                        (ստորագրություն)  (անուն, ազգանուն) 

«____» _________________ 20____թ. 
 Կ.Տ.  

 Հավաստագիրը վավեր է մինչև «__» _______20___թ. 
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ԴԻՄՈՒՄ 
Ձև-2 

  
 պարոն/տիկին_________________________-ին 

  
___________________________________-ից 

  դիմողի անունը, հայրանունը, ազգանունը 

 ___________________________________ 
  դիմողի հաշվառման վայրը 

 ___________________________________ 
  դիմողի հեռ. (աշխ., բնակ., բջջ.) 

 ______________________________________________ 
  անձնագրի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել 

  
Ծնված` _______________________________________ 

   օրը, ամիսը, տարին, վայրը  

  
Դ Ի Մ ՈՒ Մ 

 
Ծանոթանալով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտու-

թյան նախարարության կողմից Նախնական մասնագիտական (արհեստա-
գործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկա-
վարման իրավունքի ստացման քննությունների կազմակերպման և հավաս-
տագրման մասին հայտարարությանը: 

Խնդրում եմ գրանցել ինձ որպես ուսումնական հաստատության ղեկա-
վարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալու հավակնորդ: 

Իմ մասին հայտնում եմ. 
1. Քաղաքացիությունը 
_________________________________________________________________ 

(Հայաստանի Հանրապետության, իսկ երկքաղաքացիության դեպքում` նշել կարգավիճակի ստացման ժամկետը և 

երկիրը) 

 
2. Դատարանի օրինական ուժի մեջ դատավճռի հիման վրա 
 _________________________________________________________________ 

(դատապարտվել եմ, չեմ դատապարտվել) 
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 3. Սահմանված կարգով չհանված կամ չմարված դատվածություն 
__________________________________________________________________ 

(ունեմ, չունեմ) 

 
4. Դատական կարգով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ 
__________________________________________________________________ 

(ճանաչվել եմ, չեմ ճանաչվել) 

 
5. Դատական կարգով մանկավարժական կամ վարչական գործունեու-

թյամբ զբաղվելու իրավունքից 
__________________________________________________________________ 

(զրկվել եմ, չեմ զրկվել) 

 
6. Մանկավարժական կամ վարչական գործունեության կատարմանը 

խոչընդոտող հիվանդությամբ 
__________________________________________________________________ 

(տառապում եմ, չեմ տառապում) 

 
7. Լեզուների իմացությունը 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(հայերենի և առնվազն մեկ օտար լեզվի տիրապետման մակարդակները) 

 
8. Համակարգչային գրագիտությունը 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(տիրապետման մակարդակը, համակարգչային ծրագրերի իմացությունը) 

 
9. Նախազգուշացված եմ` կեղծ տվյալներ և փաստաթղթեր ներկայացնելու 

համար, սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկվելու մասին: 
  
Դիմող` _______________  «___» ________20___ թ. 

Ստորագրություն   
  



 

86 
 

Ձև-3 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-
գիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հա-
վաստագրման) քննության ամփոփիչ արձանագրություն 

 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՀԱՎԱԿՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  
Ազգանուն, անուն, հայրանուն Նշում հավաստագիր ստանալու կամ չստանալու 

մասին 

     

     

     

     

     

  
Հանձնաժողովի նախագահ` ________________ /___________________/ 
  
Հանձնաժողովի քարտուղար`________________ /___________________/ 
  
 Կ. Տ. 
____________ __________ 20 թ. 
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Ձև-4 
  

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատության ղեկավարման 

իրավունքի հավաստագրման թերթ 
  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 

ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԹԵՐԹ 
  
Ազգանուն, անուն, հայրանուն ________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը __________________________________ 
Թեստավորման արդյունքը (հավաքած միավորը) ________________________ 
Քվեարկությանը մասնակցել են Հանձնաժողովի _______ անդամներ, 

որից կողմ են քվեարկել ______ անդամ 
Թեստավորման և հարցազրույցի արդյունքում հավաստագրման հանձ-

նաժողովի ընդունած որոշումը _________________________________________ 
  
Հանձնաժողովի նախագահ`________________ /___________________/ 
  
Հանձնաժողովի անդամներ`________________ /___________________/ 
________________ /___________________/ 
________________ /___________________/ 
________________ /___________________/ 
________________ /___________________/ 
________________ /_________________/ 
  
Կ. Տ. 
Հավաստագրման անցկացման ամսաթիվ` «______»_____________ 20 թ. 
Հավաստագրման թերթի 
հետ ծանոթացա` _________________________________________ 
 (անուն, ազգանուն, ստորագրություն) 

 «____» ___________________ 20 թ. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ 
 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային 
բնակավայրերում երիտասարդներին խրախուսելու և հայրենի բնօրրանում 
կյանքն ու գործունեությունը կազմակերպելու նպատակով մշակվել և ՀՀ 
կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի թիվ 651-Ն որոշմամբ հաս-
տատվել է «Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործա-
կան) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետա-
կան ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների ըն-
դունելության ու գործուղման կարգը, ինչպես նաև մասնագիտությունների 
ցանկը»:  

Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան կողմից հաստատվում է արհեստագործական և միջին մասնագիտա-
կան կրթության անվճար ուսուցման տեղերը, որոնք նախանշելիս հաշվի է 
առնվում ՀՀ մարզպետների համապատասխան գրությունները: Սույն կար-
գին համապատասխան, մրցույթի արդյունքներով նախնական (արհեստա-
գործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
պետական ուսումնական հաստատություններ ընդունված, սահմանամերձ 
կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների համար կտրամադրվի 
ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում, որը 
հնարավորություն կընձեռի սովորել անվճար և ավարտելուց հետո աշխա-
տել սեփական բնակավայրում: 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
12 հունիսի 2014 թվականի N 651-Ն 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) 
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդ-

վածի 3-րդ և «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քի 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասերի պահանջներին համապատասխան` Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել` 
1) Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 
ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմա-
նամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների ընդունելու-
թյան ու գործուղման կարգը` համաձայն N 1 հավելվածի. 

2) Հայաստանի Հանրապետության նախնական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 
ուսումնական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետության սահմա-
նամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի քաղաքացիների գործուղման 
համար մասնագիտությունների ցանկը` համաձայն N 2 հավելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ Հ. Աբրահամյան 

2014 թ. հուլիսի 7 
Երևան   
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Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 
հունիսի 12-ի N 651-Ն որոշման 

  
Կ Ա Ր Գ 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) 
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 

ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության նախ-

նական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատու-
թյուններ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնա-
յին բնակավայրերի քաղաքացիների ընդունելության ու գործուղման կազմա-
կերպման և իրականացման հարաբերությունները: 

2. Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային 
բնակավայրերից գործուղված քաղաքացիների (այսուհետ` քաղաքացի)՝ 
նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ ընդունելության տեղե-
րը` ըստ մասնագիտությունների (այսուհետ` գործուղման տեղ), հաստատ-
վում են յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության կողմից նախնական մասնագիտական (արհես-
տագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 
պետական ուսումնական հաստատություններ (այսուհետ` հաստատություն) 
անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ) ըն-
դունելության տեղերը հաստատելու հետ միաժամանակ: 

3. Հաստատություն կարող է գործուղվել Հայաստանի Հանրապետության 
սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրում հաշվառված և վերջին 
ութ տարին տվյալ բնակավայրում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրա-
պետության յուրաքանչյուր քաղաքացի: 

 



 

91 
 

II. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄԸ 
 
4. Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային 

բնակավայրերի քաղաքացիների գործուղման տեղերը ձևավորվում են տվյալ 
տարածքային կառավարման մարմնի ղեկավարի (այսուհետ` մարզպետ) հայ-
տի հիման վրա։ Մարզպետը հայտը կրթության պետական կառավարման լիա-
զորված մարմին է ներկայացնում յուրաքանչյուր տարի՝ մինչև հունվարի 20-ը: 

5. Մարզպետը կրթության պետական կառավարման լիազորված մար-
մին հայտ ներկայացնելուց երկու ամիս առաջ մարզի զանգվածային լրա-
տվության միջոցներով հրապարակում, ինչպես նաև հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություններում տարածում է հայտարարություն՝ գոր-
ծուղման հայտեր ձևավորելու նպատակով քաղաքացիներից և տվյալ մար-
զում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանցից (կազմակեր-
պություններից) դիմումների ընդունման համար: 

6. Հայտարարության մեջ նշվում են մարզում թափուր աշխատատեղերը 
համալրելու նպատակով համապատասխան ուսումնական հաստատու-
թյուններ նպատակային գործուղվելու պայմանները, դիմումները ներկայաց-
նելու վերջնաժամկետը և այլ տեղեկատվություն: 

7. Հայտը ձևավորվում է մարզպետի, քաղաքացու և տվյալ մարզում գոր-
ծունեություն ծավալող կազմակերպության միջև պայմանագրի կնքումից հե-
տո, որում ամրագրվում են կողմերի իրավունքներն ու պարտականություն-
ները, և պարտադիր սահմանվում են նաև՝ 

1) կազմակերպությունը պարտավորվում է ուսումնառության ավարտից 
հետո քաղաքացուն ընդունել աշխատանքի և ապահովել աշխատանքով՝ առ-
նվազն 2 տարի. 

2) քաղաքացին պարտավորվում է ուսումնառության ավարտից հետո 
առնվազն 2 տարի աշխատել տվյալ կազմակերպությունում. 

3) մարզպետը պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի N 651-Ն որոշմամբ սահմանված 
ժամկետում կրթության պետական լիազորված մարմին ներկայացնել համա-
պատասխան հայտ՝ կցելով տվյալ պայմանագրի պատճենը. 

4) քաղաքացուն առաջարկվող աշխատանքի պայմանների նկարագիրը, 
առաջարկվող աշխատանքի դիմաց վճարվող աշխատավարձի նվազագույն 
չափը և, կողմերի ցանկությամբ, աշխատանքի պայմանների վերաբերյալ այլ 
դրույթներ. 
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5) կողմերը պայմանագրում նշում են նաև, որ քաղաքացու և կազմակեր-
պության համար տվյալ պայմանագրով սահմանված իրավունքներն ու պար-
տականությունները ծագում են քաղաքացու՝ ուսումնական հաստատություն 
ընդունվելու և ավարտելու դեպքում. 

6) կազմակերպությունն ուսումնառության ավարտից հետո քաղաքա-
ցուն ձեռք բերված մասնագիտությամբ աշխատանքով ապահովելուց հրա-
ժարվելու դեպքում փոխհատուցում է ուսանողի ուսման վարձավճարը. 

7) պայմանագրով իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու համար կողմերը պատասխանատվություն են կրում 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Իսկ 
պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցություն-
ների միջոցով կամ դատական կարգով: 

8. Հայտը ներառում է մասնագիտության և որակավորման անվանումն ու 
տեղերի թիվը: Հայտում կարող է նշվել հաստատության անվանումը, որտեղ 
առաջարկվում է կազմակերպել ուսումնառությունը: 

9. Հայտում նշված մասնագիտությունը և որակավորումը պետք է համա-
պատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվա-
կանի հունիսի 12-ի N 651-Ն որոշմամբ հաստատված մասնագիտությունների 
ցանկին և հաշվի առնվեն տվյալ ուսումնական տարում ուսուցանվող մաս-
նագիտությունները և որակավորումները: 

10. Հայտին կցվում է նաև եռակողմ` մարզպետի, քաղաքացու և տվյալ 
մարզում գործունեություն ծավալող կազմակերպության միջև կնքված պայ-
մանագրի պատճենը. պայմանագրերի թիվը կարող է գերազանցել գործուղ-
ման տեղերի թիվը: 

11. Գործուղման տեղերը՝ ըստ հաստատությունների, հատկացնում են 
պետական լիազորված մարմինները` ըստ իրենց ենթակայության գործող 
ուսումնական հաստատությունների, տվյալ ուսումնական տարվա համար 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հատկացված տե-
ղերի թվաքանակից` ըստ մասնագիտությունների: 

12. Պետական լիազորված մարմինների կողմից գործուղման տեղերը 
հատկացվելուց հետո 15 օրվա ընթացքում հաստատության տնօրենը (ռեկ-
տորը) հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտա-
րարություն, որը ներառում է` 

1) մասնագիտությունը և որակավորումը. 
2) կրթության հիմքը. 
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3) դիմումների ընդունման ժամկետը. 
4) ուսման տևողությունը. 
5) լիազորված մարմնի կողմից հատկացված տեղերի թիվը. 
6) մրցույթի անցկացման ժամկետը. 
7) և այլ անհրաժեշտ տեղեկատվություն: 
13. Մարզպետը, հիմք ընդունելով ըստ հաստատությունների հատկաց-

ված մասնագիտություններն ու որակավորումները և սույն կարգի 3-րդ կետի 
պայմանը, քաղաքացուն տրամադրում է ուղեգիր, որում նշվում են քաղաքա-
ցու անունը, ազգանունը, կազմակերպության անվանումը, որտեղ ուսումնա-
ռությունն ավարտելուց հետո պետք է անցնի աշխատանքի: 

14. Գործուղման տեղի ընդունելության համար քաղաքացիների դիմումն 
ընդունվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նա-
խարարության կողմից հաստատված ընդհանուր հիմունքներով՝ առկա 
ուսուցման դիմումների ընդունման ժամկետներում: 

15. Դիմորդը` հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ 
անչափահաս լինելու դեպքում՝ օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրո-
ղի կամ հոգաբարձուի) հետ, ներկայացնում է` 

1) դիմում. 
2) 4 լուսանկար (3 x 4 չափսի). 
3) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը. 
4) ուղեգիրը. 
5) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ծննդյան վկայա-

կան՝ մինչև 16 տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի 
Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող՝ անձը հաս-
տատող ժամանակավոր փաստաթուղթ). 

6) կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ըն-
դունվում են զինվորական հաշվառման փաստաթղթերում տարկետման 
իրավունք տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը 
հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առող-
ջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ հանրապետական զորակո-
չային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում): 

16. Դիմորդը 2-րդ հայտով կարող է դիմել հաստատություն ընդհանուր հի-
մունքներով ընդունվելու համար` առաջին հայտի գերակայության սկզբունքով: 
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17. Գործուղման տեղերի ընդունելության մրցույթն անցկացվում է Հա-
յաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության 
կողմից հաստատված ընդհանուր հիմունքներով՝ առկա ուսուցմամբ ընդու-
նելության մրցույթի անցկացման կարգով: 

18. Մրցույթով անցած ուսանողների հետ կնքվում է եռակողմ պայմանա-
գիր (ուսումնական հաստատություն, ուսանող և մարզպետ): 

19. Պայմանագրում ամրագրվում են երեք կողմերի իրավունքներն ու 
պարտականությունները: Պայմանագրում պարտադիր սահմանվում են՝ 

1) հաստատությունը, որտեղ ուսումնառում է ուսանողը. 
2) մասնագիտությունը (մասնագիտացումը), որով սովորելու է ուսանողը. 
3) ուսումնառությունն ավարտելուց հետո աշխատելու պայմանը (չհաշ-

ված զինծառայության ժամկետը), և այն խախտելու դեպքում ուսումնառու-
թյան ընթացքում փաստացի ստացված պետական ուսանողական նպաստի, 
ինչպես նաև պետական կրթաթոշակի գումարները վերադարձնելու պայմա-
նը և ժամկետները: 

  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 
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Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի 

հունիսի 12-ի N 651-Ն որոշման 
 
 

Ց Ա Ն Կ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) 
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ԿԱՄ ԲԱՐՁՐԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՂՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
 

I. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 
մասնագիտություններ` ըստ որակավորումների 

 
II. Միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտություններ` 

ըստ որակավորումների 
 
Ցանկերը տես arlis.am կայքում:  

 
 

  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Դ. Հարությունյան 
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ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 
 
Ուսումնառության ընթացքում տարբեր շարժառիթներով անհրաժեշ-

տություն է առաջանում ուսանողի մեկ մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխումը, 
որը հարկավոր էր կարգավորել՝ ապահովելով քաղաքացիների համահա-
վասար իրավունքները և պարտականությունները: 

2010 թվականին ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից 
մշակվեց ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական ուսումնա-
կան հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղափոխ-
ման կարգը, որը սահմանեց համապատասխան մարմինների լիազորու-
թյունները, տեղափոխման գործընթացի կազմակերպման ժամկետները, 
պայմանները և այլ իրավահարաբերություներ: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
1 հոկտեմբերի 2010 թ. 

 
N 1455-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ) ՄԵԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՅԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 16-րդ հոդվածի 6-րդ կետի պահանջը. 

 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝ 
 

1. Հաստատել ուսանողների (ունկնդիրների) մեկ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունից այլ ուսումնական հաստատություն տեղա-
փոխման կարգը` համաձայն հավելվածի: 

2. Նախարարության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործա-
կան) և միջին մասնագիտական կրթության վարչությանը և իրավաբանական 
վարչությանը` սահմանված կարգով հրամանը ներկայացնել ՀՀ արդարադա-
տության նախարարություն` պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարա-
րի տեղակալ Ա. Ավետիսյանին:  

 
 

Ա. Աշոտյան 
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Հավելված
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2010թ. հոկտեմբերի 1-ի
N 1455-Ն հրամանի

  
Կ Ա Ր Գ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ (ՈՒՆԿՆԴԻՐՆԵՐԻ) ՄԵԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՅԼ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույնով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կամ միջին մասնագի-
տական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությու-
նից (այսուհետ` ուսումնական հաստատություն) մեկ այլ համապատասխան 
մակարդակի կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատու-
թյուն ուսանողների տեղափոխման կարգը: 

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է պետական և հավատար-
մագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների վրա` անկախ 
ուսուցման ձևից: 

3. Ուսանողի տեղափոխումը մեկ ուսումնական հաստատությունից մեկ 
այլ ուսումնական հաստատություն (այսուհետ՝ տեղափոխում) կատարվում է 
երկու ուսումնական հաստատությունների տնօրենների համաձայնությամբ: 

4. Ուսանողի տեղափոխումն առաջին կիսամյակում չի թույլատրվում: 
Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության հեռակա 

ուսուցման բաժնից առկա ուսուցման բաժին և առկա ուսուցման բաժնից հե-
ռակա ուսուցման բաժին հիմնական կրթության հիմքով ընդունված ուսանո-
ղի տեղափոխումը թույլատրվում է չորրորդ կիսամյակն ավարտելուց հետո, 
եթե տվյալ կրթական ծրագրի իրականացման ժամկետները համապատաս-
խանում են: 

5. Տեղափոխման ընթացքում մասնագիտությունների փոփոխություն թույ-
լատրվում է միայն ուսանողի կողմից նախընտրած մասնագիտության ուսում-
նական պլանով նախատեսված առարկաների (մոդուլների) տարբերություննե-
րը 8-ը չգերազանցելու պայմանով: Օտարերկրյա ուսումնական հաստատու-
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թյունից ուսանողի տեղափոխման դեպքում հանձնման ենթակա ստուգարքների 
և քննությունների մեջ չեն մտնում հայագիտական առարկաները: 

6. Նախընտրած մասնագիտության գծով հաստատված ուսումնական 
պլանով ուսանողի ուսումնառություն չանցած, չուսումնասիրած կամ ամփո-
փիչ ստուգում չանցած առարկաները և առարկաների (մոդուլների) ժամաքա-
նակների 30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունները, համարվում են 
ակադեմիական տարբերություններ: 

Ակադեմիական տարբերությունների ցանկը և ուսանողի կողմից դրանց 
հանձնման անհատական ժամանակացույցը կազմում է ընդունող ուսումնա-
կան հաստատությունը՝ հիմք ընդունելով ուսումնական պլանը: Ուսանողի 
կողմից ակադեմիական տարբերությունների հանձնման առավելագույն ժամ-
կետը մեկ ամիս է: 

Տեղափոխումը կարող է կատարվել, եթե դրա արդյունքում, համապա-
տասխան մասնագիտության տվյալ տարվա համար սահմանված ընդունե-
լության տեղերի ընդհանուր թիվը պահպանվում է: 

7. Ուսումնական հաստատության վերակազմակերպման կամ լուծար-
ման դեպքում այլ ուսումնական հաստատություն ուսանողի տեղավորումը 
կազմակերպում է նախարարությունը: 

8. Հավատարմագրված ոչ պետական ուսումնական հաստատությունից 
ուսանողի տեղափոխումը պետական ուսումնական հաստատություն կարող 
է կատարվել նախարարության թույլտվությամբ՝ ընդունող ուսումնական 
հաստատության տնօրենի ներկայացմամբ: 

9. Ուսումնական հաստատությունը յուրաքանչյուր ուսումնական տար-
վա ավարտին պետական կառավարման լիազոր մարմնին է ներկայացնում 
ուսանողների տեղափոխման վերաբերյալ հաշվետվություն` նշելով տեղա-
փոխման հիմքը, կրթական ծրագիրը, ուսուցման ձևը, մասնագիտությունը: 

 
II. ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

 

10. Ուսանողը տեղափոխման մասին դիմում է ներկայացնում իր ուսում-
նական հաստատության տնօրենին` նրա գրավոր համաձայնությունը ստա-
նալու համար: 

Տեղափոխման մասին ուսանողից դիմումն ընդունվում է ուսումնական 
կիսամյակը սկսելուն նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում: 
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Տնօրենը եռօրյա ժամկետում գրավոր պատասխանում է ուսանողին` 
կցելով ակադեմիական տեղեկանքը կամ մերժման դեպքում` դրա փաս-
տարկված հիմնավորումները։ 

11. Ուսանողը դիմում է այն ուսումնական հաստատություն, ուր ցանկա-
նում է տեղափոխվել և ներկայացնում է՝ 

1) տեղափոխման մասին դիմումը` տնօրենի համաձայնության նշագրու-
մով, 

2) ակադեմիական տեղեկանքը, 
3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտո-

նությունից օգտվելու իրավունքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկան-
քը(ները) կամ այդ մասին հավաստող այլ փաստաթղթեր (առկայության դեպ-
քում)։ 

Անվճար ուսուցման համակարգում ուսումնառած ուսանողի տեղափոխ-
ման դեպքում կրթությունը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով, բա-
ցառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
դեպքերում արտոնություն ունեցող ուսանողների, որոնց կրթությունը շարու-
նակվում է անվճար հիմունքներով։ Տեղափոխված ուսանողը հետագա 
ուսումնառության տարիներին կարող է օգտվել նպաստի ձևով ուսման վճա-
րի փոխհատուցման իրավունքից։ 

Բացառություն կարող են կազմել այն դեպքերը, երբ տվյալ տարվա հա-
մար սահմանված տեղերի շրջանակում նույն մասնագիտության համար 
վճարովի տեղ չի սահմանվել։ Այդ դեպքում տեղափոխումը կարող է կատար-
վել անվճար ուսուցման համակարգ` միայն նույն մասնագիտությամբ: 

12. Ընդունող ուսումնական հաստատության տնօրենը, համաձայնու-
թյան դեպքում, տալիս է ուսանողի ընդունման ժամանակավոր հրաման, 
որում նշվում են ակադեմիական տարբերությունների ցանկը և դրանց մար-
ման անհատական ժամանակացույցը: 

Մինչև ուսանողի տեղափոխման գործընթացի ավարտը ընդունող 
ուսումնական հաստատության տնօրենը իրավասու է ուսանողին ժամանա-
կավորապես կցագրել համապատասխան խմբում և թույլատրել մասնակցե-
լու ուսումնական պարապմունքներին։ 

Եթե ընդունող ուսումնական հաստատությունում տվյալ մասնագիտու-
թյամբ տեղերի թիվն ավելի քիչ է, քան փոխադրվել ցանկացողների թիվը, 
ապա հավակնորդ ուսանողների կողմից ակադեմիական տարբերություննե-
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րը դրական հանձնելուց հետո նրանց միջև անցկացվում է մրցույթ, որի արդ-
յունքում ընտրվում են առավել բարձր միավորներ ստացածները: 

Մրցույթի անցկացման կարգը և պայմանները սահմանում է ընդունող 
ուսումնական հաստատության տնօրենը: 

13. Ակադեմիական տարբերությունների բացակայության կամ դրանք դրա-
կան գնահատականներով հանձնելու դեպքում ընդունող ուսումնական հաս-
տատության տնօրենն ուսանողին տալիս է համապատասխան տեղեկանք: 

14. Սույն կարգի 13-րդ կետով սահմանված տեղեկանքը ուսանողը ներկա-
յացնում է իր ուսումնական հաստատության տնօրենին, որը եռօրյա ժամկետում 
հրամանով ամրագրում է ուսանողի տեղափոխումը։ Ուսումնական հաստա-
տությունը ուսանողին է հանձնում կամ պատվիրակված փոստով առաքում է՝ 

1) տեղափոխման մասին հրամանի պատճենը, 
2) կրթության մասին վկայող փաստաթղթի բնօրինակը, 
3) այլ փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։ 
Նախկին ուսումնական հաստատությունում պահպանվում է ուսանողի 

անձնական գործը, որը ներառում է՝ 
1) ուսանողի տեղափոխման մասին հրամանը, 
2) 13-րդ կետով սահմանված տեղեկանքը, 
3) ուսանողի կրթության մասին վկայող փաստաթղթի պատճենը, 
4) ընդունելության քննությունների գրավոր աշխատանքները (դրանց 

առկայության դեպքում), 
5) ուսանողական տոմսը և այլ փաստաթղթերի պատճենները: 
15. Ընդունող ուսումնական հաստատության տնօրենը համապատաս-

խան փաստաթղթերի բնօրինակները ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում 
հրամանագրում է ուսանողին: 

16. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունից ուսանողի տեղափո-
խումն իրականացվում է նախարարության թույլտվությամբ և հրամանագր-
վում է միայն վճարովի ուսուցման համակարգում: 

17. Ընդունող ուսումնական հաստատությունում կազմվում է ուսանողի 
նոր անձնական գործ, որում ընդգրկվում են ուսանողի կրթության մասին 
վկայող փաստաթուղթը, ակադեմիական տեղեկանքը, ընդունման հրամանի 
պատճենը և ուսանողի հետ կնքած պայմանագիրը: Ուսանողին տրվում է նոր 
ուսանողական տոմս և նրա հետ կնքած պայմանագրի 2-րդ օրինակը: 

18. Ունկնդրի տեղափոխումը կարգավորվում է ունկնդրի և ուսումնա-
կան հաստատության միջև կնքված պայմանագրով: 
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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԱԾ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ` 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 
 20-Ի N 589 ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդ-

վածի 4-րդ մասին և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետին հա-
մապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 
որոշում է.  

1. Հաստատել միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն-
ների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` բարձրա-
գույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագի-
տությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի: 

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան 2002 թվականի մայիսի 20-ի «Միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտ-
ների` համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-
րում ուսուցումը շարունակելու կարգը հաստատելու մասին» N 589 որոշումը: 

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՐՉԱՊԵՏ     Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
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Հավելված 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 

 հուլիսի 8-ի N 752 - Ն որոշման 

Կ Ա Ր Գ 
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԱԾ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ` 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼՈՒ 
 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության մի-

ջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաս-
տատությունների (այսուհետ՝ ՄՄՈւՀ) բարձր առաջադիմություն ցուցաբե-
րած (միայն «Լավ» և (կամ) «Գերազանց» գնահատականներ ունեցող) շրջա-
նավարտների (այսուհետ` հավակնորդ) Հայաստանի Հանրապետության 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ՝ բուհ) հա-
մապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու հետ կապ-
ված հարաբերությունները: 

2. Հավակնորդների կրթությունը բուհում կազմակերպվում է` 
1) մինչև 2014 թվականը ՄՄՈՒՀ ընդունված hավակնորդների դեպքում՝ 

առկա կամ հեռակա ուսուցմամբ երկրորդ կուրսում, եթե ուսումնառած և 
նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլաններով նախատեսված 
առարկաների (մոդուլների) առարկայական տարբերությունների քանակը չի 
գերազանցում 8-ը, իսկ հետագա ժամանակաշրջանում ընդունված hավակ-
նորդների դեպքում` միայն հեռակա ուսուցմամբ երկրորդ կուրսում, եթե 
ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլաններով 
նախատեսված առարկաների (մոդուլների) առարկայական տարբերություն-
ների քանակը չի գերազանցում 8-ը։ Առարկայական տարբերություն է հա-
մարվում նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով հաստատ-
ված, սակայն hավակնորդի կողմից չուսումնասիրված, չգնահատված առար-
կաների ժամաքանակների կամ մոդուլային ուսումնական ծրագրի բովանդա-
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կության համեմատությամբ առնվազն 30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերու-
թյունը.  

2) վճարովի հիմունքով` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ սահմանված արտոնություններ ունեցող հավակնորդի` 
սույն կարգով կրթությունը շարունակելու դեպքի:  

3. Հավակնորդի կրթության շարունակման գործընթացն ապահովելու 
համար բուհի (բուհերի) և ՄՄՈւՀ-ի միջև կնքվում է համագործակցության 
համաձայնագիր (այսուհետ՝ համաձայնագիր) (բացառությամբ ԲՈՒՀ-ի և 
տվյալ հաստատության միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրակա-
նացնող համապատասխան ստորաբաժանման), որում ներառվում են նաև 
այն մասնագիտությունները` համապատասխան առարկայական տարբերու-
թյուններով, որոնցով հնարավոր է շարունակել կրթությունը: Համաձայնա-
գիրն ըստ անհրաժեշտության կարող է վերանայվել: 

4. Հավակնորդը բուհի և ՄՄՈւՀ-ի միջև համագործակցության համաձայ-
նագրի բացակայության դեպքում կրթությունը կարող է շարունակել իր նախ-
ընտրած բուհում` պահպանելով սույն կարգի 2-րդ, 13-րդ և 16-րդ կետերի 
պահանջները: 

5. Պետական կամ ոչ պետական հավատագրմագրված բուհում կարող են 
սույն կարգով ուսումը շարունակել միայն պետական կամ ոչ պետական հա-
վատագրմագրված ՄՄՈւՀ-ների հավակնորդները: 

 
II. ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄԸ 

 
6. Բուհը յուրաքանչյուր տարի, մինչև ապրիլի 15-ը, Հայաստանի Հանրա-

պետության կրթության և գիտության նախարարություն գրավոր ներկայաց-
նում է բուհում հավակնորդների կրթության շարունակման համապատաս-
խան տեղերի թիվը, որը չպետք է գերազանցի տվյալ մասնագիտությամբ նա-
խատեսված և տվյալ ուսումնական տարվա համար հատկացված ընդունելու-
թյան տեղերի 20 տոկոսը` հաշվի առնելով նաև բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության տվյալ մասնագիտության գծով Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կառավարություն 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշմամբ հաս-
տատված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության կողմից լիցենզիայով տրված սահմանային տեղերի թիվը: 

7. ՄՄՈւՀ-ը յուրաքանչյուր տարի, մինչև ապրիլի 1-ը, Հայաստանի Հան-
րապետության կրթության և գիտության նախարարություն գրավոր ներկա-
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յացնում է այն մասնագիտությունների ցանկը, որոնցով հավակնորդը կարող 
է շարունակել կրթությունը բուհում: 

8. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րությունը բուհերի և ՄՄՈՒՀ-ների կողմից ներկայացված հայտերի հիման 
վրա մինչև տվյալ տարվա մայիսի 10-ը հաստատում է համապատասխան 
բուհում կրթությունը շարունակելու համար հատկացված տեղերի թիվը` ըստ 
հաստատությունների և մասնագիտությունների, ինչպես նաև ՄՄՈւՀ-ներում 
ուսուցանվող այն մասնագիտությունների ցանկը, որոնցով հավակնորդը կա-
րող է շարունակել կրթությունը բուհում: 

9. ՄՄՈւՀ-ը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարության կողմից հաստատված ցանկի հիման վրա, երեք աշխա-
տանքային օրվա ընթացքում, հրապարակում է ՄՄՈւՀ-ից համապատաս-
խան բուհերում կրթությունը շարունակելու համար հատկացված տեղերի 
թիվը` ըստ մասնագիտությունների և առարկայական տարբերությունների: 

10. Հավակնորդը բուհ տեղափոխվելու մասին դիմումը ՄՄՈւՀ-ի ղեկա-
վարին է ներկայացնում պետական ամփոփիչ ստուգման քննաշրջանից 
առնվազն 10 օր առաջ` նշելով նախընտրած բուհը և նախընտրելի մինչև 2 
մասնագիտություն՝ առաջին հայտի գերակայության սկզբունքով: 

11. Հավակնորդների դիմումների հիման վրա ՄՄՈւՀ-ը հրավիրում է 
համապատասխան բուհից ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարի 2006 թվականի հուլիսի 21-ի N 638-Ն 
հրամանով ձևավորվող պետական որակավորող հանձնաժողովի կազմում 
ընդգրկելու նպատակով: Ներկայացուցչի չմասնակցելու դեպքում բուհը 
պաշտոնապես տեղեկացնում է ՄՄՈւՀ-ին: Պետական որակավորող հանձ-
նաժողովի կազմում բուհի ներկայացուցչի բացակայությունը հիմք չէ հավակ-
նորդների՝ տվյալ բուհոււմ սույն կարգով կրթությունը շարունակելու մերժ-
ման համար: 

12. ՄՄՈւՀ-ի պետական որակավորող հանձնաժողովը պետական ամ-
փոփիչ ստուգման արդյունքների հիման վրա կազմում է արձանագրություն և 
հրապարակում սույն կարգով կրթությունը բուհում շարունակող հավակ-
նորդների ցանկը:  

13. Հավակնորդը կամ ՄՄՈՒՀ-Ը փաստաթղթերը ներկայացնում է հա-
մապատասխան բուհ մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 30-ը։  

14. Փաստաթղթերի փաթեթը ներառում է՝ 
1) դիմում` ուղղված ռեկտորին. 
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2) ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի և դրա ներդիրի պատճենը. 
3) արձանագրության պատճենը. 
4) չորս լուսանկար (3x4 չափսի). 
5) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ նույնա-

կանացման քարտ կամ ծննդյան վկայական մինչև 16 տարեկան հավակնորդի 
համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 
բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստա-
թուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական). 

6) զինվորական գրքույկ կամ կցագրման վկայականի պատճենը (զորա-
կոչային տարիքի հավակնորդից փաստաթուղթն ընդունվում է, եթե առկա է 
տարկետման իրավունք տվող, կամ չզորակոչվելու պատճառ հանդիսացող 
նշումը, իսկ առողջության պատճառով տարկետում ստացած անձանցից՝ 
հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումը). 

7) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտո-
նությունից օգտվելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերը 
(դրանց առկայության դեպքում):  

15. Դիմումները քննարկելու նպատակով բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության ռեկտորի հրամանով ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով 
(այսուհետ` հանձնաժողով): 

16. Եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատություն տեղափոխվող 
հավակնորդների թիվը գերազանցում է կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից տվյալ ուսումնական տարվա համար հատկաց-
ված տեղերի թիվը, ապա հանձնաժողովը հավակնորդների ընտրությունն 
իրականացնում է մրցութային հիմունքով` առաջնահերթությունն ըստ հա-
ջորդականության տալով այն հավակնորդներին, ովքեր ունեն՝ 

1) գերազանցության ավարտական փաստաթուղթ (գերազանցության 
դիպլոմ). 

2) ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) ներդիրում առավել բարձր 
միավորների հանրագումար. 

3) պետական ամփոփիչ ստուգման արդյունքում առավել բարձր միա-
վորներ: 

17. Մրցույթն անցկացվում է մինչև տվյալ տարվա սեպտեմբերի 15-ը։  
18. Բուհի ռեկտորը հանձնաժողովի մրցույթի արդյունքների հիման վրա 

մինչև տվյալ տարվա սեպտեմբերի 20-ը տալիս է մրցույթով անցած ուսանողի 
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ընդունման (կցագրման) հրաման, որին կցվում են առարկայական տարբե-
րությունների ցանկը և դրանց հանձնման անհատական ժամանակացույցը: 
Առարկայական տարբերությունների հանձնման առավելագույն ժամկետը 
երեք ամիս է: Մրցույթով անցած ուսանողները բուհ են ներկայացնում ավար-
տական փաստաթղթի` դիպլոմի և դրա ներդիրի բնօրինակը:  

19. Առարկայական տարբերությունները դրական հանձնելու դեպքում 
բուհի ռեկտորը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում հրամանագրում է 
ուսանողին, որից հետո 5-օրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարություն է ներկայացնում հաշվետվու-
թյուն՝ համաձայն սույն կարգի ձևի: 

  
 
   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 
        ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                  Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
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Ձև  
 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն  
  
Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական կրթական 

ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջա-
դիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների (բուհի անվանումը) երկրորդ 
կուրսում՝ հեռակա ուսուցմամբ կրթությունը շարունակելու վերաբերյալ 

  

 
 

Անունը, 
ազգա-
նունը, 
հայրա-
նունը 

Ուսում-
նառած 

ՄՄՈՒՀ-ի 
անվա-
նումը 

ՄՄՈՒՀ-
ում 

ուսում-
նառած 
տարե-
թիվը 

Ուսումնա-
ռած մաս-
նագիտու-
թյան ան-
վանումը և 
որակավո-

րումը 

Բուհի համա-
պատասխան 
մասնագիտու-
թյան անվա-
նումը և որա-
կավորումը 

Այլ 
տվյալ-
ներ 
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ՀԵՌԱՎԱՐ (ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ), ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ (ԷՔՍՏԵՌՆԱՏ), 
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ) ՁԵՎԵՐՈՎ ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
 
Համաձայն «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մի-

ջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքի 8-րդ հեդվածի 
6-րդ մասի համաձայն արհեստագործական և միջին մասնագիտական 
կրթության հիմնական կրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել ուսուց-
ման տարբեր ձևերով` առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստան-
ցիոն), դրսեկություն (էքստեռնատ), անհատական մասնագիտական ուսու-
ցում (վարպետային ուսուցում): 

Հեռավար (դիստանցիոն), դրսեկության (էքստեռնատ) և անհատա-
կան մասնագիտական ուսուցման (վարպետային ուսուցում) ձևերով ուսուց-
ման մասնագիտությունների ցանկերը և կարգերը հաստատում է ՀՀ կառա-
վարությունը. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 
հունվարի 31-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մի-
ջին մասնագիտական կրթության` հեռավար, դրսեկության կարգով ուսու-
ցումն արգելված մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 
118-Ն որոշում:  

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 
սեպտեմբերի 6-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիս-
տանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման կարգերը հաստատե-
լու մասին» N 1028-Ն որոշում:  

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի 
հոկտեմբերի 30-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթական ծրագրի անհատական մասնագիտական ուսուցման (վարպետա-
յին ուսուցման) ձևերով ուսուցման մասնագիտությունների ցանկը և կարգը 
հաստատելու մասին» N 1254-Ն որոշում: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

6 սեպտեմբերի 2007 թվականի N 1028-Ն 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՌԱՎԱՐ 

(ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ԵՎ ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՄԲ (ԷՔՍՏԵՌՆԱՏՈՎ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ 
հոդվածի 6-րդ և 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասերի պահանջներին համապա-
տասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական հիմնական կրթական ծրագրերի հեռավար (դիս-
տանցիոն) և դրսեկությամբ (էքստեռնատով) ուսուցման կարգերը` համա-
ձայն NN 1 և 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  
 

Հայաստանի Հանրապետության 
վարչապետ Ս. Սարգսյան 

 
2007 թ. սեպտեմբերի 18 

Երևան 
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Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 
 սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման 

Կ Ա Ր Գ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՌԱՎԱՐ 

(ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական 
ծրագրերի հեռավար (դիստանցիոն) ուսուցման (այսուհետ` հեռավար ուսու-
ցում) կազմակերպման և իրականացման հարաբերությունները: 

  
II. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 
  
2. Հեռավար ուսուցում կարող են կազմակերպել համապատասխան 

կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ունեցող նախնական մասնագի-
տական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունները կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումները, 
ինչպես նաև այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ (այ-
սուհետ` ուսումնական հաստատություն): 

3. Հեռավար ուսուցման սուբյեկտները ուսումնական հաստատության 
սովորողները (այսուհետ` ուսանողներ) և աշխատողներն են: 

4. Ուսանողների իրավունքները և պարտականությունները կրթական 
ծառայություններ ստանալու, ուսումնական հաստատության նյութատեխնի-
կական բազայից օգտվելու առումով հավասարեցվում են ուսուցման այլ ձևե-
րում ընդգրկված ուսանողների իրավունքներին և պարտականություններին: 

5. Հեռավար ուսուցմամբ իրականացվող կրթական ծրագրերի բովանդա-
կությունը և տևողությունը` ըստ մասնագիտությունների որոշվում է այդ 
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մասնագիտությունների համար սահմանված պետական կրթական չափորո-
շիչների պահանջներին համապատասխան: 

6. Հեռավար ուսուցմամբ կրթական ծրագրերն իրականացվում են 
ուսուցման այնպիսի ձևերով, որոնք ուսուցման այլ ձևերից (առկա, հեռակա և 
այլն) կարող են տարբերվել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 
առանձնահատկություններով, դասավանդման մեթոդներով, ուսուցման 
տեխնոլոգիաներով, ուսանողի հետ դասախոսի աշխատանքի պարտադիր 
պարապմունքների ծավալով: 

7. Ուսումնական հաստատության խորհրդի կամ տնօրենի որոշմամբ հե-
ռավար ուսուցման տևողությունը կարող է կրճատվել այն ուսանողների հա-
մար, ովքեր ունեն հարակից միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական 
կրթություն: Կրճատված ժամկետներում կրթական ծրագրի լրիվ յուրացումն 
իրականացվում է անհատական ժամանակացույցով, որը հաստատվում է 
ուսումնական հաստատության տնօրենի կողմից: 

  
III. ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
  
8. Ուսումնական հաստատությունում ձևավորվում են առանձին ուսում-

նական խմբեր, որոնցում ընդգրկված ուսանողների թիվը սահմանվում է 
ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ: 

9. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմքը տվյալ մասնագի-
տության ուսումնական պլանն ու առարկայական ծրագրերն են, որոնք կազմ-
վում են տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափորոշչի հիման 
վրա: Պետական կրթական չափորոշչի բացակայության դեպքում ուսումնա-
կան պլանը համաձայնեցվում է կրթության պետական կառավարման լիա-
զորված մարմնի հետ: 

10. Տվյալ մասնագիտության հեռավար ուսուցումը կազմակերպվում է 
ուսումնական պլանին և առարկայական ծրագրերին համապատասխան, 
որոնց բոլոր պահանջները կատարած ուսանողին ամփոփիչ ատեստավորու-
մից հետո հանձնվում է համապատասխան ավարտական փաստաթուղթ` 
դիպլոմ, և դրա ներդիրը` կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի կողմից սահմանված կարգով: 
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11. Հեռավար ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում է յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա սկզբում կազմված և ուսումնական հաստատության 
տնօրենի կողմից հաստատված ժամանակացույցին համապատասխան: 

12. Հեռավար ուսուցումը հիմնականում կազմակերպվում է ուսանողնե-
րի և դասախոսների տարածապես անջատ պայմաններում: Նրանց միջև 
կապն ապահովվում է մեթոդիստների, ինչպես նաև էլեկտրոնային կամ փոս-
տային կապի միջոցով: 

13. Ուսանողների համար յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում 
կազմակերպվում է կարճատև դասընթաց, որի ընթացքում նրանք ծանոթա-
նում են մասնագիտության ուսումնական պլանին, առարկայական ծրագրերի 
բովանդակությանը, ատեստավորման ձևերին ու կարգին, ուսումնական 
հաստատության հետ կապ հաստատելու ձևերին, ուսանողի իրավունքներին 
ու պարտականություններին: Կարճատև դասընթացի տևողությունը չի կա-
րող գերազանցել մեկ շաբաթը: 

14. Ուսանողներն ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի 
սկզբին մեթոդիստներից ստանում են ուսումնական պլանով տվյալ կիսամ-
յակի համար նախատեսված առարկաների ինքնուրույն ուսումնասիրման 
անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթներ, որոնք տրա-
մադրվում են թղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով, ինչպես նաև ինտերնե-
տային ցանցով: 

15. Ուսանողի հետ կապն էլեկտրոնային միջոցներով իրականացվելու 
դեպքում յուրաքանչյուր ուսանողի համար ուսումնական հաստատությու-
նում բացվում է անհատական էջ` համապատասխան ծածկագրով: Այլ մի-
ջոցներով կապն իրականացվելու դեպքում ուսումնական հաստատությունը 
սահմանում է կապի իրականացման պայմանները: 

16. Ուսանողները թեստավորման միջոցով հանձնում են ուսումնական 
պլանով նախատեսված առաջադրանքները, ստուգողական աշխատանքնե-
րը, ստուգարքները, քննությունները: Տեխնիկական պայմանների ապահով-
ման դեպքում թեստավորումը կարող է անցկացվել ինտերնետային ցանցի 
միջոցով: Կուրսային և ստուգողական աշխատանքները գրախոսման են ներ-
կայացվում ուսումնական հաստատությունների դասախոսներին: 

17. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացիկ հարցերը կար-
գավորվում են ուսումնական հաստատության մեթոդիստների, ինչպես նաև հա-
մապատասխան ամբիոնների (հանձնաժողովների) վարիչների (նախագահնե-
րի) և տնօրենի` ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի կողմից: 
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18. Հեռավար ուսուցման ուսումնական գործընթացն իրականացվում է 
հետևյալ ձևերով` 

1) լսարանում դասախոսի և ուսանողի անմիջական հաղորդակցման 
կամ էլեկտրոնային կապի միջոցների օգտագործման միջոցով. 

2) լսարանում մեթոդիստի և ուսանողի անմիջական հաղորդակցման 
կամ էլեկտրոնային կապի միջոցների օգտագործման միջոցով. 

3) ուսումնական նյութերով ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքով: 
  
 

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան
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Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 

 սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման 
   

Կ Ա Ր Գ 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՄԲ 

(ԷՔՍՏԵՌՆԱՏՈՎ) ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 
1. Սույն կարգով կանոնակարգվում են նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական 
ծրագրերի դրսեկությամբ (էքստեռնատով) (այսուհետ` դրսեկություն) ուսուց-
ման կազմակերպման և իրականացման հարաբերությունները: 

 
II. ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ 

ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԸ 
2. Դրսեկությամբ ուսուցումը մասնագիտական կրթության բնագավա-

ռում համակարգված ուսուցման ձև է, երբ անմիջական և ոչ անմիջական 
ուսուցման գործընթացը դասախոսի և ուսանողի միջև իրականացվում է ան-
հատական ուսուցման ժամանակացույցի հիման վրա: 

3. Դրսեկությամբ ուսուցում կարող են կազմակերպել համապատասխան 
կրթական ծրագրի իրականացման լիցենզիա ունեցող նախնական մասնագի-
տական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունները կամ դրանց առանձնացված ստորաբաժանումները, 
ինչպես նաև այլ մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ (այ-
սուհետ` ուսումնական հաստատություն): 

4. Դրսեկությամբ ուսուցման սուբյեկտները ուսումնական հաստատու-
թյան սովորողները (այսուհետ` ուսանողներ) և աշխատողներն են: 

5. Ուսումնական հաստատությունում ուսանողների իրավունքները և 
պարտականությունները կրթական ծառայություններ ստանալու, ուսումնա-
կան հաստատության նյութատեխնիկական բազայից օգտվելու առումով հա-
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վասարեցվում են ուսուցման այլ ձևերում ընդգրկված ուսանողների իրա-
վունքներին և պարտականություններին: 

6. Դրսեկությամբ իրականացվող կրթական ծրագրերի բովանդակությու-
նը` ըստ մասնագիտությունների որոշվում է այդ մասնագիտությունների հա-
մար սահմանված պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին հա-
մապատասխան: 

7. Կրթական ծրագրերը դրսեկությամբ իրականացվում են ուսուցման 
այնպիսի ձևերով, որոնք ուսուցման այլ ձևերից (առկա, հեռակա և այլն) կա-
րող են տարբերվել ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առանձնա-
հատկություններով, դասավանդման մեթոդներով, ուսուցման տեխնոլոգիա-
ներով, ուսանողի հետ դասախոսի աշխատանքի պարտադիր պարապմունք-
ների ծավալով: 

8. Տվյալ մասնագիտության գծով դրսեկությամբ ուսուցման պարտադիր 
պարապմունքների ծավալը և ուսուցման տևողությունը որոշվում են ուսում-
նական հաստատության կողմից` պետական կրթական չափորոշչի պա-
հանջներին համապատասխան: 

9. Ուսումնական հաստատության խորհրդի կամ տնօրենի որոշմամբ 
դրսեկությամբ ուսուցման տևողությունը կարող է կրճատվել այն ուսանողնե-
րի համար, ովքեր ունեն հարակից միջին կամ բարձրագույն մասնագիտա-
կան կրթություն, ինչպես նաև արտակարգ ընդունակություններ տվյալ մաս-
նագիտության պետական կրթական չափորոշչով նախատեսված պահանջնե-
րը յուրացնելու առումով: Կրճատված ժամկետներում կրթական ծրագրի լրիվ 
յուրացումն իրականացվում է անհատական ժամանակացույցով, որը հաս-
տատվում է ուսումնական հաստատության տնօրենի կողմից: 

10. Ուսումնական հաստատության խորհրդի կամ տնօրենի որոշմամբ 
դրսեկությամբ ուսուցման տևողությունը մինչև երկու տարով կարող է երկա-
րաձգվել այն ուսանողների համար, ովքեր համատեղում են ուսուցումն աշ-
խատանքային գործունեության հետ: 

11. Կրճատված կամ երկարաձգված ժամկետներում կրթական ծրագրի 
լրիվ յուրացումն իրականացվում է անհատական ժամանակացույցով, որը 
հաստատվում է ուսումնական հաստատության տնօրենի կողմից: 
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III. ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՄԲ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

 
12. Ուսանողներից ուսումնական հաստատությունում կարող են ձևա-

վորվել առանձին ուսումնական խմբեր, եթե դրսեկությամբ ընդունված ուսա-
նողների թիվը տվյալ մասնագիտության գծով 15-20 է: 

13. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման հիմքը տվյալ մասնա-
գիտության ուսումնական պլանն ու առարկայական ծրագրերն են, որոնք 
կազմվում են տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափորոշչի հի-
ման վրա: Նախքան տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափո-
րոշչի ձևավորումը` ուսումնական պլանը համաձայնեցվում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի հետ: 

14. Տվյալ մասնագիտության դրսեկությամբ ուսուցումը կազմակերպվում 
է ուսումնական պլանին և առարկայական ծրագրերին համապատասխան, 
որոնց բոլոր պահանջները կատարած ուսանողին ամփոփիչ ատեստավորու-
մից հետո հանձնվում է համապատասխան ավարտական փաստաթուղթ` 
դիպլոմ, և դրա ներդիրը` կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի կողմից սահմանված կարգով: 

15. Դրսեկությամբ ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում է յուրա-
քանչյուր ուսումնական տարվա սկզբում կազմված և ուսումնական հաստա-
տության տնօրենի կողմից հաստատված ժամանակացույցին համապատաս-
խան: 

16. Դրսեկությամբ ուսուցումը հիմնականում կազմակերպվում է ուսում-
նական հաստատությունում, պրակտիկայի կազմակերպման վայրում և 
ինքնակրթության միջոցով: 

17. Ուսանողների համար առաջին ուսումնական տարվա սկզբում կազ-
մակերպվում է կարճատև դասընթաց, որի ընթացքում նրանք ծանոթանում 
են մասնագիտության ուսումնական պլանին, առարկայական ծրագրերի բո-
վանդակությանը, ատեստավորման ձևերին ու կարգին, ուսումնական հաս-
տատության հետ կապ հաստատելու ձևերին, ուսանողի իրավունքներին ու 
պարտականություններին։ Կարճատև դասընթացի տևողությունը չի կարող 
գերազանցել մեկ ամիսը: 

18. Ուսանողներն ուսումնական տարվա յուրաքանչյուր կիսամյակի 
սկզբին իրենց դասախոսներից ստանում են ուսումնական պլանով տվյալ կի-
սամյակի համար նախատեսված առարկաների ինքնուրույն ուսումնասիր-
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ման անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերի փաթեթներ, որոնք 
տրամադրվում են թղթային կամ էլեկտրոնային տեսքով: 

19. Ուսանողները հանձնում են ուսումնական պլանով նախատեսված 
ստուգողական աշխատանքները, ստուգարքները, կուրսային աշխատանքնե-
րը և քննությունները: Կուրսային և ստուգողական աշխատանքները գրա-
խոսման են ներկայացվում ուսումնական հաստատությունների դասախոս-
ներին: 

20. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացիկ հարցերը կար-
գավորվում են ուսումնական հաստատության դասախոսների, ինչպես նաև հա-
մապատասխան ամբիոնների (հանձնաժողովների) վարիչների (նախագահնե-
րի) և տնօրենի` ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի կողմից: 

21. Դրսեկությամբ ուսուցման ընթացքում իրականցվում են ուսումնա-
կան գործունեության հետևյալ տեսակները` 

1) դասախոսություն, 
2) խորհրդատվություն, 
3) սեմինար և գործնական պարապմունքներ, 
4) լաբորատոր և ստուգողական աշխատանքներ, 
5) ինքնուրույն աշխատանք, 
6) պրակտիկա, 
7) կուրսային կամ դիպլոմային նախագծում (աշխատանք): 
22. Դրսեկությամբ ուսուցման ուսումնական գործընթացն իրականաց-

վում է հետևյալ ձևերով` 
1) լսարանում դասախոսի և ուսանողի անմիջական հաղորդակցման մի-

ջոցով, 
2) պրակտիկայի կազմակերպման վայրում պրակտիկայի ղեկավարի և 

ուսանողի անմիջական հաղորդակցման միջոցով, 
3) ուսումնական նյութերով ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքով: 
  

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 

ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
 

31 հունվարի 2008 թվականի N 118-Ն 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ` ՀԵՌԱՎԱՐ, ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ 
հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը որոշում է. 

1. Հաստատել` 
1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության այն 

մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է հեռավար կարգով ուսու-
ցումը` համաձայն N 1 հավելվածի, 

2) միջին մասնագիտական կրթության այն մասնագիտությունների ցան-
կը, որով արգելվում է հեռավար կարգով ուսուցումը` համաձայն N 2 հավել-
վածի, 

3) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության այն 
մասնագիտությունների ցանկը, որով արգելվում է դրսեկության կարգով 
ուսուցումը` համաձայն N 3 հավելվածի, 

4) միջին մասնագիտական կրթության այն մասնագիտությունների ցան-
կը, որով արգելվում է դրսեկության կարգով ուսուցումը` համաձայն N 4 հա-
վելվածի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  
Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետ Ս. Սարգսյան 
2008 թ. փետրվարի 25 

Երևան 
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Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
հունվարի 31-ի N 118-Ն որոշման 

 
Ց Ա Ն Կ 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ԱՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ՀԵՌԱՎԱՐ 

ԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
 

0205 Սոցիալական աշխատանք 
0514 Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն 
0515 Զարդակիրառական արվեստ 
0601 Հաշվետարություն 
0602 Կոմերցիոն գործունեություն 
0604 Բանկային գործ 
0605 Փաստաթղթավարություն, տեղեկատվական և կազմակերպչական 

սպասարկում 
0606 Ապահովագրական գործ 
0608 Առևտրական գործ 
0901 Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահա-

գործում 
0902 Լեռնային աշխատանքներ 
0904 Օգտակար հանածոների հարստացում 
0907 Հետախուզաշահագործողական հորատում 
0908 Հորատանցքերի շահագործում 
1001 Էլեկտրասարքավորումների արտադրություն 
1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական շահագործում 
1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների տեխ-

նիկական շահագործում 
1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի տեխնիկական սպասարկում 
1005 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների և ապարատների փորձար-

կում 
1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումների և ջերմային ցանցերի տեխ-

նիկական շահագործում 
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1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային սարքավորումների էլեկտրամոն-
տաժում 

1103 Մետաղամշակման արտադրության և նյութամշակման տեխնոլո-
գիա 

1105 Մետաղների մշակման տեխնոլոգիա` ճնշմամբ 
1207 Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա 
1210 Մետաղների մեխանիկական մշակում` հաստոցների և գծերի վրա 
1211 Սարքավորումների տեխնիկական շահագործում 
1705 Բժշկական սարքավորումների տեխնիկական շահագործում 
1901 Էլեկտրավակուումային արտադրության տեխնոլոգիա 
1902 Ժամացույցների արտադրության տեխնոլոգիա և նորոգում 
1903 Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատիկայի տեխնիկական շահա-

գործում 
1908 Օպտիկա-մեխանիկական արտադրության սարքավորումներ և 

տեխնոլոգիա 
2002 Ռադիոէլեկտրոնային արտադրության տեխնոլոգիական սարքավո-

րումների կարգաբերում 
2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների և սարքերի արտադրու-

թյան տեխնոլոգիա 
2009 Կապի սարքավորումների մոնտաժում և շահագործում 
2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների տեխնիկական սպասարկում և 

նորոգում 
2015 Փոստային կապ 
2201 Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնային տեխնիկայի արտադրության 

տեխնոլոգիա 
2203 Համակարգիչների շահագործում 
2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաների տեխնիկական սպա-

սարկում և նորոգում 
2303 Հագուստի քիմիական մաքրում և ներկում 
2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում 
2308 Կինոֆիկացում 
2311 Հասարակական սնունդ 
2401 Տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում (ըստ տե-

սակների) 
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2402 Ավտոմատիկան, հեռուստամեխանիկան և կապը երկաթուղային 
տրանսպորտում 

2403 Էլեկտրամատակարարում երկաթուղային տրանսպորտում 
2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քարշային շարժակազմի շահագոր-

ծում և նորոգում 
2405 Երկաթուղային տրանսպորտի շարժակազմի շահագործում և նորո-

գում 
2406 Երկաթուղու և գծային տնտեսության շահագործում 
2407 Փոխադրումների սպասարկում երկաթուղային տրանսպորտում 
2501 Ազոտական պարարտանյութերի և օրգանական սինթեզի տեխնոլո-

գիա 
2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրությունների տեխնոլոգիա 
2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշակում և մայրուղային խողով-ա-

կատարների սպասարկում 
2506 Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսաների արտադրություն և դրանց 

վերամշակում 
2507 Քիմիական մանրաթելերի արտադրության տեխնոլոգիա 
2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրություն և ապակու արտադրու-

թյան տեխնոլոգիա 
2509 Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների 

արտադրություն 
2511 Ավտոդողերի արտադրություն, վերականգնում և նորոգում 
2601 Անտառային համալիրի սարքավորումների տեխնիկական շահա-

գործում 
2603 Փայտամշակման արտադրությունների սարքավորումների շահա-

գործում և տեխնոլոգիա 
2605 Պարտեզապուրակային շինարարություն 
2701 Պարենարդյունաբերության սարքավորումների տեխնիկական շա-

հագործում 
2702 Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա 
2703 Շաքարի արտադրության տեխնոլոգիա 
2704 Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն 
2705 Կենդանական հումքի նախնական վերամշակում 
2706 Ճարպայուղային արտադրության տեխնոլոգիա 
2708 Մսամթերքի արտադրություն 
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2709 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլոգիա 
2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրության տեխնոլոգիա 
2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 
2801 Կտորեղենի արտադրության տեխնոլոգիա 
2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի տեխնոլոգիա 
2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա 
2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխնոլոգիա 
2814 Պոլիգրաֆիական արտադրությունների տեխնոլոգիա 
2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա 
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահա-

գործում 
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրա-

կանացում 
2903 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կար-

գաբերում 
2904 Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում 
2905 Ճանապարհաշինարարական և բարելավման աշխատանքների 

տեխնիկական ապահովում 
2906 Տանիքագործական աշխատանքների իրականացում 
2907 Ատաղձագործական, մանրահատակագործական, ապակեգործա-

կան աշխատանքներ 
2908 Հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում 
2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ 
2913 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մե-

տաղական կառույցների մոնտաժում 
2915 Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխ-

նիկական շահագործում 
3103 Անասնաբուծական մթերքների արտադրություն 
3105 Մեղվաբուծություն 
3108 Բուսաբուծական մթերքների արտադրություն 
3201 Շրջակա միջավայրի պահպանություն և բնական պաշարների արդ-

յունավետ օգտագործում 
3202 Հրդեհաշիջում 
3203 Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակար-

գի մոնտաժում և շահագործում 
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3204 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործում 
3205 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի նորոգում 
3404 Լաբորատոր հետազոտություններ և չափումներ արտադրությու-

նում (ըստ ուղղությունների) 
  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար  Մ. Թոփուզյան 
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

հունվարի 31-ի N 118-Ն որոշման 
  

Ց Ա Ն Կ 
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ՀԵՌԱՎԱՐ ԿԱՐԳՈՎ 

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
  
0307 Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ 
0310 Երաժշտական կրթություն 
0401 Բուժական գործ 
0402 Մանկաբարձական գործ 
0403 Բուժկանխարգելման գործ 
0404 Բժշկական օպտիկա 
0405 Դեղագործություն 
0407 Լաբորատոր ախտորոշում 
0408 Լաբորատոր գործ 
0410 Բուժական կոսմետոլոգիա 
0411 Բուժական մերսում 
0416 Ատամնատեխնիկական գործ 
0501 Գործիքային կատարողական արվեստ (ըստ գործիքների տեսակների) 
0502 Երգեցողություն 
0503 Երգչախմբավարություն 
0504 Երաժշտության տեսություն 
0506 Պարարվեստ 
0507 Դերասանական արվեստ 
0508 Կրկեսային արվեստ 
0511 Էստրադային արվեստ 
0802 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզ-

ման երկրաֆիզիկական մեթոդներ 
0803 Ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն 
0804 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի հետախուզման տեխնոլո-

գիա և տեխնիկա 
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0806 Նավթային և գազային հանքավայրերի երկրաբանություն և հետա-
խուզում 

0809 Գեոտեխնիկա 
0901 Մարկշեյդերական գործ  
0902 Բաց լեռնային աշխատանքներ 
0903 Օգտակար հանածոների հանքավայրերի ստորերկրյա շահագոր-

ծում 
0904 Օգտակար հանածոների հարստացում 
0905 Գազանավթամուղների և գազանավթապահեստարանների կառու-

ցում և շահագործում 
0906 Նավթագազային հանքավայրերի մշակում և շահագործում  
0907 Նավթագազային հորատանցքերի հորատում 
0908 Հանքահորային և ստորերկրյա շինարարություն 
1002 Էլեկտրահաղորդման գծերի տեղակայում և շահագործում  
1003 Հիդրոէլեկտրաէներգետիկական կայանքներ 
1005 Ջերմաէլեկտրակայաններ 
1006 Ջերմամատակարարում և ջերմատեխնիկական սարքավորումներ 
1007 Ատոմային և միջուկային էներգետիկական կայանքներ 
1008 Ջրի, վառելիքի և քսանյութերի տեխնոլոգիա էլեկտրակայաններում 
1009 Ճառագայթային անվտանգություն 
1011 Ատոմային էլեկտրակայաններ և սարքեր 
1012 Էլեկտրամեկուսիչ, մալուխային և խտարարման տեխնիկա 
1015 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանու-

թյուն և ավտոմատացում 
1101 Սև մետաղների մետաղագործություն 
1102 Գունավոր մետաղների մետաղագործություն 
1103 Սև և գունավոր մետաղների ձուլման արտադրություն 
1104 Մետաղագիտություն և մետաղների ջերմային մշակում 
1105 Մետաղների ճնշամշակում 
1106 Փոշեմետաղագործություն, կոմպոզիցիոն նյութեր, ծածկույթներ 
1107 Մետաղների և եռակցումների որակի հսկում 
1201 Մեքենաշինության տեխնոլոգիա 
1202 Թռչող մեքենաների արտադրություն 
1203 Ավիացիոն շարժիչների արտադրություն 
1204 Նավաշինություն  



 

127 
 

1205 Ավտոմոբիլաշինություն և տրակտորաշինություն 
1206 Երկաթուղիների շարժակազմի արտադրություն 
1207 Եռակցման արտադրություն 
1208 Հղկիչ և ալմաստե գործիքներ  
1209 Հատուկ մեքենաներ և սարքեր 
1210 Իրերի արտադրություն` ավտոմատ ռոտորային և ռոտորային-հոս-

քային գծերի վրա 
1211 Հաստոցաշինություն 
1701 Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում և տեխնիկա-

կան շահագործում (ըստ ճյուղերի) 
1703 Թռչող ապարատների և ավիաշարժիչների տեխնիկական շահա-

գործում 
1706 Վերամբարձ տրանսպորտային, շինարարական, ճանապարհային 

մեքենաների և սարքավորումների շահագործում (ըստ ճյուղերի) 
1709 Երկրաբանահետախուզական սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում 
1711 Սառնարանաճնշակային մեքենաների տեղակայում, տեխնիկական 

սպասարկում և նորոգում 
1713 Հիդրավլիկական մեքենաների, հիդրոշարժաբերների և հեղուկա-

օդաճնշական ավտոմատիկայի տեխնիկական սպասարկում 
1715 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում 

և նորոգում 
1716 Հաստոցների շահագործում և սպասարկում 
1719 Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում 
1720 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում 
1721 Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով 
1722 Էլեկտրիֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրների տեխնի-

կական շահագործում 
1804 Տրանսպորտային էլեկտրասարքավորումների և ավտոմատիկայի 

շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) 
1901 Սարքաշինություն 
1903 Ավիացիոն սարքեր և համալիրներ 
1905 Կենսատեխնիկական և բժշկական ապարատներ և համակարգեր 
1906 Պրոթեզավնասվածքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա 
1907 Վնասվածքաբանական և վերականգնողական տեխնիկա  
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1908 Օպտիկական և օպտիկական-էլեկտրոնային սարքեր և համակարգեր 
1909 Հոլակային սարքեր 
1912 Բժշկական տեխնիկայի տեղակայում, տեխնիկական սպասարկում 

և նորոգում 
1913 Չափագիտություն 
2001 Միկրոէլեկտրոնիկա և պինդմարմնային միկրոէլեկտրոնիկա 
2002 Էլեկտրոնային սարքեր և սարքավորումներ 
2003 Ռադիոսարքաշինություն 
2007 Էլեկտրավորված և օդանավարկման համալիրների տեխնիկական 

շահագործում 
2008 Օդերևութաբանական ռադիոտեխնիկական համակարգերի շահա-

գործում 
2010 Տրանսպորտային ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների տեխնի-

կական շահագործում (ըստ տրանսպորտի տեսակների) 
2011 Նավերի ռադիոկապի և էլեկտրառադիոնավիգացիոն սարքավո-

րումների շահագործում 
2012 Ռադիոազդանշանների նույնականացման և առաջացման սարքեր 
2018 Ռադիոտեխնիկական համալիրներ և տիեզերական թռչող ապա-

րատների կառավարման համակարգեր 
2101 Տեխնոլոգիական գործընթացների և արտադրությունների ավտո-

մատացում (ըստ ճյուղերի) 
2102 Էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի ռելեային պաշտպանու-

թյուն և ավտոմատացում 
2105 Ջերմաէլեկտրակայանների տեխնոլոգիական գործընթացների ավ-

տոմատացում 
2106 Էլեկտրաէներգետիկական գործավարական կառավարման համա-

կարգեր և միջոցներ 
2107 Մեքենայացման և ավտոմատացման միջոցներ (ըստ ճյուղերի) 
2303 Իրերի քիմիական մշակման սպասարկում  
2402 Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում 
2403 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում 
2404 Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով 
2410 Թռչող հարմարանքներրի և շարժիչների տեխնիկական շահագործում 
2411 Էլեկտրիֆիկացված և օդաչուաօդանավային համալիրի տեխնիկա-

կան շահագործում 
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2412 Երկաթուղային շարժակազմի տեխնիկական շահագործում 
2414 Տրանսպորտային էներգետիկ սարքերի շահագործում 
2415 Օդային տրանսպորտի շահագործում 
2501 Օրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա 
2502 Անօրգանական նյութերի քիմիական տեխնոլոգիա 
2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրություն 
2504 Կոքսաքիմիական արտադրություն 
2505 Նավթի և գազի վերամշակում 
2506 Պոլիմերային նյութերից պատրաստվող իրերի և ծածկույթների ար-

տադրություն 
2508 Սիլիկատային և դժվարահալ ոչ մետաղական նյութերի և իրերի 

արտադրություն 
2509 Էլեկտրաքիմիական արտադրություն 
2510 Երկրորդական հումքի վերամշակում  
2512 Հրատեխնիկական միացությունների և իրերի տեխնոլոգիա 
2513 Իզոտոպների անջատման տեխնոլոգիա 
2514 Քիմիական միացությունների որակի անալիտիկ հսկում 
2515 Վերամշակման արտադրության քիմիական տեխնոլոգիա 
2601 Փայտամթերման տեխնոլոգիա 
2602 Փայտամշակման տեխնոլոգիա 
2603 Փայտանյութի վերամշակման տեխնոլոգիա 
2701 Հացահատիկի պահպանման և վերամշակման տեխնոլոգիա 
2702 Հացաթխման, մակարոնեղենի և հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 
2703 Քաղցրավենիքի տեխնոլոգիա 
2704 Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն 
2706 Ճարպերի և ճարպափոխարինիչների տեխնոլոգիա 
2707 Պահածոների և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա 
2708 Մսի և մսամթերքների տեխնոլոգիա 
2709 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա 
2710 Կաթի և կաթնամթերքի տեխնոլոգիա 
2712 Մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա 
2902 Շենքերի և կառույցների շինարարություն և շահագործում 
2903 Քաղաքային հաղորդակցության ուղիների շինարարություն և շա-

հագործում 
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2904 Երկաթուղիների շինարարություն, երկաթգիծ և գծային տնտեսու-
թյուն 

2905 Ավտոմոբիլային ճանապարհների և օդանավակայանների շինարա-
րություն և շահագործում 

2907 Թունելների և մետրոպոլիտենների շինարարություն  
2908 Կամուրջների շինարարություն 
2909 Ոչ մետաղական շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների ար-

տադրություն 
2910 Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում 
2911 Արդյունաբերական սարքավորումների տեղակայում 
2912 Ջրամատակարարում և ջրահեռացում 
2913 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շենքերի էլեկտրական սար-

քավորումների տեղակայում, կարգավորում և շահագործում 
2914 Ներքին ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի սանիտարա-

տեխնիկական սարքավորումների և օդափոխման համակարգերի տեղակա-
յում և շահագործում 

2915 Գազամատակարարման սարքավորումների և համակարգերի հա-
վաքակցում և շահագործում 

2917 Հանքահորային շինարարություն 
3001 Կիրառական գեոդեզիա 
3002 Աերոֆոտոգեոդեզիա 
3003 Աերոֆոտո և արբանյակային հանութագրում ու ֆոտոգրամետրիա 
3101 Հողաշինարարություն 
3104 Անասնաբուժություն 
3107 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացում և ավտոմատացում 
3108 Բուսաբուծական արտադրանքի պահպանում և վերամշակում 
3110 Արդյունաբերական ձկնորսություն 
3201 Հրդեհային անվտանգություն 
3202 Հրշեջ-փրկարարական տեխնիկայի տեխնիկական սպասարկում և 

նորոգում 
3203 Կառավարում արտակարգ իրավիճակներում 
3208 Վայրի կենդանիների վերարտադրություն 
3401 Չափագիտություն 
3404 Արտադրանքի ստանդարտացում և համապատասխանության հա-

վաստում (սերտիֆիկացում) (ըստ ճյուղերի) 
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3405 Մետաղների և եռակցված միացությունների որակի հսկում 
3406 Դոզաչափություն և ճառագայթապաշտպանություն 
3407 Շինարարական արտադրության որակի հսկում 
3408 Շինարարական իրերի և կոնստրուկցիաների որակի հսկում 
  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար  Մ. Թոփուզյան 
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Հավելված N 3 
  ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 

     հունվարի 31-ի N 118-Ն որոշման 
  

Ց Ա Ն Կ 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԱՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

 
0900 Օգտակար հանածոների արդյունահանում 
0901 Հանքարդյունաբերական մեքենաների և սարքավորումների շահա-

գործում 
0902 Լեռնային աշխատանքներ 
0904 Օգտակար հանածոների հարստացում 
0907 Հետախուզա- 
շահագործողական հորատում 
0908 Հորատանցքերի շահագործում 
2500 Քիմիական արտադրություն 
2509 Դեղանյութերի, վիտամինների և կենսաբանական միացությունների 

արտադրություն 
2900 Շինարարական և կենցաղային տնտեսություն 
2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահա-

գործում 
2902 Շինարարամոնտաժային և վերանորոգման աշխատանքների իրա-

կանացում 
3200 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
3202 Հրդեհաշիջում 
3203 Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդանշանային համակար-

գի մոնտաժում և շահագործում 
3204 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի շահագործում 
3205 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխնիկայի նորոգում 
 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար  Մ. Թոփուզյան 
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Հավելված N 4 

ՀՀ կառավարության 2008  թվականի 
հունվարի 31-ի N 118-Ն որոշման 

  
Ց Ա Ն Կ 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՈՐՈՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 
  
0401 Բուժական գործ 
0402 Մանկաբարձական գործ 
0403 Բուժկանխարգելման գործ 
0405 Դեղագործություն 
0407 Լաբորատոր ախտորոշում 
0408 Լաբորատոր գործ 
2402 Օդային տրանսպորտի երթևեկության կառավարում 
2403 Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում 
2404 Թռչող ապարատների սպասարկում վառելիքաքսուքային նյութերով 
  
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար-նախարար  Մ. Թոփուզյան 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

 
30 հոկտեմբերի 2008 թվականի N 1254-Ն 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ) ՁԵՎԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ 
հոդվածի 6-րդ, 12-րդ հոդվածի 1-ին և 15-րդ հոդվածի 11-րդ մասերի պա-
հանջներին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավա-
րությունը որոշում է. 

1. Հաստատել նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
կրթական ծրագրի անհատական մասնագիտական ուսուցման (վարպետա-
յին ուսուցման) ձևերով ուսուցման մասնագիտությունների ցանկը և կարգը` 
համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օր-
վան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  
 

Հայաստանի Հանրապետության 
Վարչապետ Տ. Սարգսյան 

  
2008 թ. նոյեմբերի 7 

Երևան 
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Հավելված N 1 

ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
հոկտեմբերի 30-ի N 1254-Ն որոշման 

  
Ց Ա Ն Կ 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ) ՁԵՎԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

 

Դասիչը 
Մասնագիտությունների խումբը, 

Մասնագիտությունը 
Որակավորումը 

1 2 3 

0500 Արվեստ և դիզայն 

0514 Գեղարվեստական ձևավորման  
աշխատանքներ և դիզայն 

Նկարիչ-ապակեպատող 

Ցուցափեղկեր ձևավորող 

Գեղարվեստական ձևավորող 

Սանրվածքներ ցուցադրող 

Հագուստների ցուցադրող (մոդել) 

Ծաղկի գեղարվեստական ձևավորող 

Միջոցառումների սրահների ձևավորող 

Սեղանի ձևավորող 

0515 Զարդակիրառական արվեստ Ասեղնագործ-ժանեկագործ (ձեռագործ) 

Բրուտագործ 

Խեցեգործական գեղարվեստական իրեր
պատրաստող 

Փայտյա գեղարվեստական իրեր պատրաս-
տող 

Կաշվե գեղարվեստական իրեր պատրաս-
տող 

Քանդակագործ-դրվագող 

Փայտի գեղարվեստական փորագրող 

Մետաղի գեղարվեստական փորագրող 

Ոսկերիչ 

Քարի գեղարվեստական փորագրող 

Ոսկրի գեղարվեստական փորագրող 
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Գորգագործ 

Գոբելենագործ 

Մանրանկարիչ 

Կիսաթանկարժեք և թանկարժեք քարեր
մշակող 

Հախճապակյա իրեր նկարազարդող 

Դերձակ-մոդելավորող 

0900 Օգտակար հանածոների արդյունահանում 

0901 Հանքարդյունաբերական մեքենանե-
րի և սարքավորումների շահագոր-
ծում 

Մաքրման հանքախորշի լեռնագործ 

Լեռնարդյունաբերական մեքենաների մեքե-
նավար 

0904 Օգտակար հանածոների հարստա-
ցում 

Խտացուցիչների ապարատավար 

Չափաքանակ որոշող 

Ջարդող մեքենավար 

Աղացող մեքենավար 

Կառավարման վահանակի օպերատոր 

Չորացնող մեքենավար 

Քամող մեքենավար 

Հարստացնող 

Գոլորշացման ապարատավար 

Հատիկավորման ապարատավար 

0907 Հետախուզաշահագործողական հո-
րատում 

Հորատման աշտարակի մոնտաժող 

Հորատման աշտարակի մոնտաժող-եռակ-
ցող 

Հորատման աշտարակի մոնտաժող-էլեկ-
տրամոնտաժող 

Հորատող սարքավորման մեքենավար 

1000 Էներգետիկա 

1001 Էլեկտրասարքավորումների արտա-
դրություն 

Էլեկտրական մեքենաների էլեմենտներ
փաթաթող 

Էլեկտրական մեքենաների և ապարատնե-
րի հավաքող 

1002 Էլեկտրասարքավորումների տեխնի-
կական շահագործում 

Էլեկտրասարքավորումների նորոգման և
սպասարկման էլեկտրամոնտաժող 

1003 Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկ-
տրասարքավորումների տեխնիկա-
կան շահագործում 

Էլեկտրասարքավորումների նորոգման
փականագործ-էլեկտրիկ 

Վերելակների էլեկտրամեխանիկ 
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Առևտրային և սառեցնող սարքավորումնե-
րի էլեկտրամեխանիկ 

Էլեկտրական վերելակներ մոնտաժող 

1004 Էլեկտրակայանների և ցանցերի 
տեխնիկական սպասարկում 

Արտագնագործարարական բրիգադի էլեկ-
տրամոնտաժող 

Ենթակայաններ սպասարկող էլեկտրամոն-
տաժող 

Ռելեային պաշտպանության սարքավո-
րումներ և ավտոմատիկա նորոգող էլեկ-
տրամոնտաժող 

Բաշխիչ ցանցերի շահագործման էլեկտրա-
մոնտաժող 

1005 Էլեկտրական սարքերի, մեքենաների
և ապարատների փորձարկում 

Դետալներ և սարքեր փորձարկող 

Էլեկտրական մեքենաների, ապարատների
և սարքերի հավաքման հսկիչ 

1006 Ջերմաէներգետիկ սարքավորումնե-
րի և ջերմային ցանցերի տեխնիկա-
կան շահագործում 

Կաթսաների մեքենավար 

Կաթսայատան օպերատոր 

Կաթսայատներ սպասարկող փականագործ 

Ջերմային ցանցեր սպասարկող փականա-
գործ 

Կաթսայատների սարքավորումներ նորո-
գող փականագործ 

Ջերմային ցանցերի սարքավորումներ
նորոգող փականագործ 

1007 Էլեկտրալուսավորման և ուժային 
սարքավորումների էլեկտրամոնտա-
ժում 

Բաշխիչ սարքերի և երկրորդային շղթանե-
րի էլեկտրամոնտաժող 

Էլեկտրասարքավորումների, ուժային և լու-
սավորող ցանցերի էլեկտրամոնտաժող 

1100 Մետաղամշակում 

1103 Մետաղամշակման արտադրության 
և նյութամշակման տեխնոլոգիա 

Մետաղ և համաձուլվածքներ հալող 

Կաղապարող 

Փայտե մոդելներ մոդելավորող 

Ձուլող 

1105 Մետաղների մշակման տեխնոլո-
գիա` ճնշմամբ 

Մուրճով և մամլիչով աշխատող դարբին 

Դարբին-դրոշմող 

Ձեռքով կռող դարբին 

Դարբնամամլային սարքավորումների կար-
գավորող 
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Դրոշմող 

1200 Մեքենաշինական սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ 

1207 Եռակցման աշխատանքների տեխ-
նոլոգիա 

Գազաեռակցող 

Եռակցման աշխատանքների հսկիչ 

Էլեկտրաեռակցող 

Ավտոմատ և կիսաավտոմատ մեքենաների
էլեկտրաեռակցող 

Ձեռքով եռակցման էլեկտրաեռակցող 

Գազաեռակցմամբ կտրող 

1210 Մետաղների մեխանիկական մշա-
կում հաստոցների և գծերի վրա 

Հաստոցային և փականագործական աշխա-
տանքների հսկիչ 

Հաստոցների և կայանքների ավտոմատ և
կիսաավտոմատ գծերի օպերատոր 

Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցների
օպերատոր 

Լայն պրոֆիլի հաստոցավար 

Խառատ 

Ֆրեզող 

Հղկող 

Խառատ-ներտաշող 

1211 Սարքավորումների տեխնիկական 
շահագործում 

Ավտոմատ գծերի և ագրեգատային հաս-
տոցներ կարգավորող 

Ծրագրային ղեկավարմամբ հաստոցներ և
մանիպուլյատորներ կարգավորող 

Փականագործ-գործիքագործ 

Մեխանիկական հավաքման աշխատանք-
ների փականագործ 

Փականագործ-վերանորոգող 

1900 Ընդհանուր և հատուկ նշանակության սարքեր 

1902 Ժամացույցների արտադրության 
տեխնոլոգիա և նորոգում 

Ժամացույցների և քարերի արտադրության
հսկիչ 

Ժամացույցների հավաքովի բաղադրիչներ
հավաքող 

Ժամացույցներ հավաքող 

Ժամագործ (մեխանիկական ժամացույցնե-
րի նորոգման) 

Ժամագործ (էլեկտրոնային և կվարցային
ժամացույցների նորոգման) 
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1903 Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտո-
մատիկայի տեխնիկական շահագոր-
ծում 

Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և ավտոմատի-
կայի փականագործ 

1908 Օպտիկամեխանիկական արտա-
դրության սարքավորումներ և տեխ-
նոլոգիա 

Օպտիկական դետալների և սարքերի հսկիչ 

Օպտիկ 

2000 Ռադիոէլեկտրոնային տեխնիկա և հեռահաղորդակցություն 

2002 Ռադիոէլեկտրոնային արտադրու-
թյան տեխնոլոգիական սարքավո-
րումների կարգաբերում 

Փորձարկման սարքավորումների կարգա-
վորող-մոնտաժող 

Տեխնոլոգիական սարքավորումների կար-
գավորող 

2003 Ռադիոէլեկտրոնային սարքավո-
րումների և սարքերի արտադրու-
թյան տեխնոլոգիա 

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների
ապարատների և սարքերի հսկիչ 

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների
ապարատներ և սարքեր մոնտաժող 

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների
ապարատներ և սարքեր կարգավորող 

Ռադիոէլեկտրոնային սարքավորումների
ապարատների և սարքերի փականագործ 

2009 Կապի սարքավորումների մոնտա-
ժում և շահագործում 

Մալուխագործ-զոդող 

Էլեկտրակապի և լարային հաղորդումների
գծային կառույցներ էլեկտրամոնտաժող 

2014 Ռադիոէլեկտրոնային միջոցների 
տեխնիկական սպասարկում և նորո-
գում 

Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորում-
ներ սպասարկող և նորոգող ռադիոմեխա-
նիկ 

Հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդումների
ցանցերի սպասարկման ռադիոմոնտաժող 

2015 Փոստային կապ Կապի օպերատոր 

Հեռագրիչ 

2200 Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա 

2201 Էլեկտրոնային և միկրոէլեկտրոնա-
յին տեխնիկայի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

Միկրոեռակցման օպերատոր 

Դիֆուզիոն գործընթացների օպերատոր 

Էլեկտրոնային տեխնիկա հավաքող 

2203 Համակարգիչների շահագործում Համակարգիչների օպերատոր 

2204 Էլեկտրոնային հաշվողական մեքե-
նաների տեխնիկական սպասարկում
և նորոգում 

Էլեկտրոնային հաշվողական մեքենաներ
սպասարկող և նորոգող էլեկտրամեխանիկ 
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2300 Սպասարկում 

2302 Հյուրանոցային տնտեսություն Սպասուհի 

Պորտյե 

2303 Հագուստի քիմիական մաքրում և ներ-
կում 

Քիմիական մաքրման ապարատավար 

Լվացքատան օպերատոր 

Լվացքի մեքենաների օպերատոր 

2304 Վարսավիրական արվեստ և զարդա-
յին դիմահարդարում 

Մատնահարդար 

Դիմահարդար 

Վարսահարդար 

Մերսող 

2305 Լուսանկարչություն Համակարգչային գրաֆիկայի օպերատոր 

Մինիլուսանկարչատան օպերատոր 

Ֆոտոլաբորանտ 

Լուսանկարիչ 

Լուսանկարիչ-ձևավորող 

2308 Կինոֆիկացում Կինոմեխանիկ 

2311 Հասարակական սնունդ Բարմեն 

Բուֆետապան 

Հրուշակագործ 

Խմորեղենի խոհարար 

Մատուցող 

Խոհարար 

Մանկական սննդի խոհարար 

2400 Տրանսպորտային միջոցներ 

2401 Տրանսպորտային միջոցների շահա-
գործում և նորոգում (ըստ տեսակնե-
րի) 

Տրոլեյբուսի վարորդ 

Տաքսի ծառայության ենթակարգավորող 

Մետրոյի էլեկտրագնացքի մեքենավար 

Էլեկտրաշարժակազմի նորոգման փականա-
գործ 

Ավտոմեքենայի վարորդ 

Ավտոմեքենաների նորոգման փականագործ 

Շարժիչների փորձարկող 

Ավտոէլեկտրիկ 

Ավտոդողեր վերանորոգող 

Ճոպանուղու սպասարկող 

2403 Էլեկտրամատակարարում երկաթու- Միացման ցանցերի էլեկտրամոնտաժող 
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ղային տրանսպորտում Քարշիչ ենթակայանների էլեկտրամոնտաժող 

2404 Երկաթուղային տրանսպորտի քար-
շային շարժակազմի շահագործում և 
նորոգում 

Դիզելային գնացքի մեքենավարի օգնական 

Ջերմաքարշի մեքենավարի օգնական 

Էլեկտրաքարշի մեքենավարի օգնական 

Էլեկտրագնացքի մեքենավարի օգնական 

2405 Երկաթուղային տրանսպորտի շար-
ժակազմի շահագործում և նորոգում 

Վագոններ զննող 

Վագոններ զննող-վերանորոգող 

Գնացքի էլեկտրամեխանիկ 

2406 Երկաթուղու և գծային տնտեսության 
շահագործում 

Գծային ճանապարհների մոնտաժող 

Գծային մեքենաների և մեխանիզմների
վերանորոգման փականագործ 

2407 Փոխադրումների սպասարկում եր-
կաթուղային տրանսպորտում 

 Գանձապահ-տոմսավաճառ 

Բեռներ և ուղեբեռներ ընդունող-հանձնող 

Մարդատար վագոնի ուղեկցող 

Փոխադրական փաստաթղթերի սակորոշող 

2500 Քիմիական արտադրություն 

2503 Էլեկտրաքիմիական արտադրություն-
ների տեխնոլոգիա 

Գալվանագործ 

Ավտոմատ և կիսաավտոմատ գծերի օպերա-
տոր 

2505 Նավթի, նավթամթերքների վերամշա-
կում և մայրուղային խողովակատար-
ների սպասարկում 

Օդամղիչ սարքերի մեքենավար 

Պոմպակայանային սարքավորումների մեքե-
նավար 

Տեխնոլոգիական կոմպրեսորների մեքենա-
վար 

Տեխնոլոգիական պոմպերի մեքենավար 

Տեխնոլոգիական սարքերի օպերատոր 

Տեխնոլոգիական սարքերի նորոգման փակա-
նագործ 

Գոլորշացման ապարատավար 

Հատիկավորման ապարատավար 

Չորացնող ապարատավար 

Լուծազատման ապարատավար 

Աղացող ապարատավար 

Քիմիական արտադրության մեջ հեռակառա-
վարման վահանակի օպերատոր 

2506 Սինթետիկ խեժերի, պլաստմասսանե-
րի արտադրություն և դրանց վերա-

Պլաստմասսա ձուլող 
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մշակում 

2507 Քիմիական մանրաթելերի արտադրու-
թյան տեխնոլոգիա 

Ապարատավար (քիմիական մանրաթելերի
ստացման) 

Տեխնոլոգիական պրոցեսների և արտադրան-
քի որակի հսկիչ 

Քիմիական մանրաթելերի ոլորման ու ձգման
օպերատոր 

Թելի վերափաթաթող 

2508 Ապակեթելային նյութերի արտադրու-
թյուն և ապակու արտադրության 
տեխնոլոգիա 

Ապակեթելային նյութերի մշակման ապարա-
տավար 

Ապակե մանրաթելերի և ապակե պլաստիկ
նյութերի արտադրության հսկիչ 

Ոլորող սարքավորումների օպերատոր 

Ապակաթել քանդող 

Փչելով ապակե իրեր պատրաստող 

Ապակի և ապակե նյութեր փայլեցնող 

Ապակի և ապակե նյութեր հղկող 

2511 Ավտոդողերի արտադրություն, վերա-
կանգնում և նորոգում 

Անվադողեր հավաքող 

2600 Անտառային տնտեսություն 

2601 Անտառային համալիրի սարքավո-
րումների տեխնիկական շահագոր-
ծում 

Փայտամթերման սարքավորումների նորոգ-
ման փականագործ 

2603 Փայտամշակման արտադրություննե-
րի սարքավորումների շահագործում և
տեխնոլոգիա 

Կահույքի զարդային էլեմենտներ պատրաս-
տող 

Կահույքագործ 

Ձևանմուշի պատրաստող 

Սղոցանյութի մշակման սարքավորումների և
գծերի օպերատոր 

Փայտե իրերի հարդարող 

Շրջանակագործ 

Փայտամշակման հաստոցների հաստոցա-
վար 

2604 Անտառային տնտեսություն Անտառահատ 

Անտառապահ 

Անտառաբույծ 

2605 Պարտեզապուրակային շինարարու-
թյուն 

Կանաչապատող-ծաղկաբույծ 

Այգեգործ 
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2700 Պարենամթերքի արտադրություն 

2701 Պարենարդյունաբերության սարքավո-
րումների տեխնիկական շահագոր-
ծում 

Սառեցնող սարքավորումների մեքենավար 

Սննդարդյունաբերության սարքավորումների
կարգավորող 

2702 Հացաթխման արտադրության տեխնո-
լոգիա 

Թթխմորող 

Թթվեցնող 

Խմորիչ մեքենաների մեքենավար 

Հացթուխ 

Հունցող 

Խմորի ձևավորող 

2703 Շաքարի արտադրության տեխնոլո-
գիա 

Գոլորշացման ապարատավար 

Ճակնդեղի հյութի դեֆեկոսատուրացիայի
ապարատավար 

Դիֆուզիայի ապարատավար 

2704 Գինեգործություն և հյութերի արտա-
դրություն 

Գինեգործ 

Գինեգործության և հյութերի նախնական ար-
տադրության վարպետ 

Հյութերի և օշարակների արտադրության
օպերատոր 

2705 Կենդանական հումքի նախնական վե-
րամշակում 

Անասնասպան  

Մսեղիք ջղազերծող 

Միս և մսամթերքներ աղապատող 

Մորթիներ աղապատող 

Բնական երշիկային թաղանթի պատրաստող 

Մորթափառ մաքրող 

Մսեղիքը մսաթափ անող 

Մսեղիք կտրատող 

Մսագործ 

Ենթամթերք ընտրող 

Մորթու տեսակավորող 

Մորթու աղաջրող 

2708 Մսամթերքի արտադրություն Մսամթերքի ջերմային մշակման ապարա-
տավար 

Ենթամթերքի ջերմային մշակման ապարա-
տավար 

Մսային կիսաֆաբրիկատներ պատրաստող 

Եփած երշիկեղենի արտադրության ավտո-



 

144 
 

մատացված գծի օպերատոր 

Նրբերշիկի արտադրության ավտոմատաց-
ված գծի օպերատոր 

Աղացած մսի պատրաստման գծի օպերատոր 

Միս աղացող 

Երշիկեղենի ձևավորող 

Թռչնամսից կիսաֆաբրիկատներ պատրաս-
տող 

Թռչնամսի մսաթափ անող 

Թռչնի մսեղիք մշակող 

Ճագարի մսեղիք մշակող 

Թռչնի և ճագարի մսեղիքներ տեսակավորող 

2709 Ձկնեղենի վերամշակման տեխնոլո-
գիա 

Ձկներից պատրաստված մթերքների խոհա-
րար 

Ձկնամթերքի մշակող 

Ծխահարող սարքավորման օպերատոր 

2710 Յուղի, պանրի և կաթի արտադրու-
թյան տեխնոլոգիա 

Պաստերացման ապարատավար 

Չոր կաթնային մթերքների արտադրության
ապարատավար 

Սուբլիմացիոն սարքավորման ապարատա-
վար 

Մթերքների գոլորշացման, խտացման ապա-
րատավար 

Պաղպաղակ պատրաստող 

    Կաթնաշոռ պատրաստող 

Յուղագործ 

Կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների
արտադրության վարպետ 

Թթվակաթնային և մանկական կաթնային
մթերքների արտադրության օպերատոր 

Պարենային մթերքների գծային արտադրու-
թյան օպերատոր 

Պանրագործ 

2711 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա Եփող 

Բիսկվիտներ պատրաստող 

Վաֆլիներ պատրաստող 

Դրաժեներ պատրաստող 
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Կարամել պատրաստող 

Կոնֆետներ պատրաստող 

Մարմելադային մթերքներ պատրաստող 

Կշռաբաշխիչ-փաթեթավորող մեքենաների
մեքենավար 

2800 Թեթև արդյունաբերություն 

2801 Կտորեղենի արտադրության տեխնո-
լոգիա 

Հանգուցագործող մեքենայի օպերատոր 

Պատրաստի արտադրանքի վերականգնող 

Ջուլհակ 

2802 Մանվածքի և մանվածքային իրերի 
տեխնոլոգիա 

Գործող 

Մանող 

Գործող սարքավորումների օպերատոր 

Որակի հսկիչ 

Սանդերքագզիչ սարքավորումների օպերա-
տոր 

Փաթաթող սարքավորումների օպերատոր 

Ժապավենային սարքավորումների օպերա-
տոր 

Ոլորող սարքավորումների օպերատոր 

Գզիչ սարքավորումների օպերատոր 

Ձգող սարքավորումների օպերատոր 

Ենթավարպետ 

Հյուսող 

2809 Կարի արտադրության տեխնոլոգիա Հագուստի ձևարար 

Նյութերի, իրերի և ձևվածքների (լեկալների) 
հսկիչ 

Գլխարկներ մոդելավորող 

Կարի սարքավորումների օպերատոր 

Դերձակ 

Ձևվածքներ (լեկալ) բաշխող 

Ձևարար 

Հագուստներ ջերմամշակող 

Կարող 

Կարի մեքենա հավաքող 

2811 Կաշվե իրերի արտադրության տեխ-
նոլոգիա 

Իրերի, կիսաֆաբրիկատների և նյութերի
հսկիչ 

Դետալներ, կիսաֆաբրիկատներ և իրեր մշա-
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կող 

Հոսքագծի օպերատոր 

Իրեր կարող 

Նյութերի ձևարար 

Կաշվե գալանտերեայի իրեր հավաքող 

2814 Պոլիգրաֆիական արտադրություն-
ների տեխնոլոգիա 

Գրքի արտադրության ավտոմատ գծերի մե-
քենավար 

Էլեկտրոնային շարվածքի օպերատոր 

Կազմարար 

Հարթ տպագրության տպագրիչ 

Սրբագրիչ 

Պոլիգրաֆիական սարքավորումներ կարգա-
վորող 

2818 Կոշիկի արտադրության տեխնոլոգիա Կոշկեղենի վրաքաշող 

Անհատական պատվերների կոշկակար 

Օրթոպեդիական կոշիկի կոշկակար 

Կոշկակար 

Ձևող սարքավորումների օպերատոր 

Կոշիկի հավաքող 

2900 Շինարարություն և կենցաղային տնտեսություն 

2901 Վերամբարձ-տրանսպորտային մի-
ջոցների տեխնիկական շահագործում

Ավտոկռունկավար 

Կռունկավար 

2902 Շինարարամոնտաժային և վերանո-
րոգման աշխատանքների իրականա-
ցում 

Ամրանագործ 

Բետոնագործ 

Որմնադիր 

Շինարարական կառուցվածքներ մոնտաժող 

Հնոցապան 

Կամրջագործ 

2903 Շինարարական մեքենաների և մեխա-
նիզմների մոնտաժում և կարգաբերում

Շինարարության փականագործ 

2904 Վերականգնողական աշխատանքնե-
րի իրականացում 

Զարդային-գեղարվեստական 
որմնանկարներ վերականգնող 

Զարդային ծեփի և ծեփված իրերի վերա-
կանգնող 

Փայտե հուշարձաններ վերականգնող 

Քարե հուշարձաններ վերականգնող 

Փայտե ստեղծագործություններ վերականգ-
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նող 

Քարե ստեղծագործություններ վերականգնող 

2905 Ճանապարհաշինարարական և բարե-
լավման աշխատանքների տեխնիկա-
կան ապահովում 

Բուլդոզերավար 

Էքսկավատորավար 

Ճանապարհաշինարարական մեքենաների և
տրակտորների վերանորոգման փականա-
գործ 

Տրակտորիստ 

2906 Տանիքագործական աշխատանքների 
իրականացում 

Թիթեղագործ 

Մետաղական տանիքների տանիքագործ 

Տանիքագործ 

2907 Ատաղձագործական, մանրահատա-
կագործական, ապակեգործական աշ-
խատանքեր 

Մանրահատակագործ 

Հյուսն, ատաղձագործ 

Ապակեգործ 

Եվրոդռներ և եվրոպատուհաններ հավաքող 

2908 Հարդարման շինարարական աշխա-
տանքների իրականացում 

Երեսապատող-սալիկապատող 

Սինթետիկ նյութերով երեսապատող 

Երեսապատող-մարմարագործ 

Խճանկարիչ 

Ծեփագործ 

Ներկարար 

2912 Շենքերի և կառույցների սանիտարա-
տեխնիկական սարքավորումներ 

Սանիտարատեխնիկական համակարգերի և
սարքավորումների մոնտաժող 

Օդափոխման և պնևմատրանսպորտի մոն-
տաժում 

Սանիտարատեխնիկական համակարգերի
հանգույցների և դետալների փականագործ 

Փականագործ-սանտեխնիկ 

2913 Տեխնոլոգիական սարքավորումների, 
խողովակատարների և մետաղական 
կառույցների մոնտաժում 

Արտաքին խողովակաշարեր մոնտաժող 

Տեխնոլոգիական սարքավորումներ և դրանց
հետ կապված կառուցվածքներ մոնտաժող 

Մետաղական կառուցվածքների հավաքման
փականագործ 

2915 Գազային սարքավորումների և ստոր-
գետնյա գազատարների տեխնի-
կական շահագործում 

Գազային սարքավորումների շահագործման
և նորոգման փականագործ 

Ստորգետնյա գազատարների շահագործման
և նորոգման փականագործ 
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3100 Գյուղատնտեսություն 

3103 Անասնաբուծական մթերքների ար-
տադրություն 

Անասնաբույծ 

Անասնապահական համալիրների և մեքենա-
յացված ֆերմաների օպերատոր 

Մեքենայացված կթի օպերատոր 

Թռչնաբուծական ֆերմաների օպերատոր 

Խոզաբուծական համալիրների և մեքենայաց-
ված ֆերմաների օպերատոր 

Թռչնաբույծ 

Խոզաբույծ 

3105 Մեղվաբուծություն Մեղվաբույծ 

3106 Գյուղատնտեսական աշխատանքների
տեխնիկական ապահովում 

Գյուղատնտեսական մեքենաներ և սարքավո-
րումներ վերանորոգող փականագործ 

Գյուղատնտեսական արտադրության տրակ-
տորիստ-մեքենավար 

3108 Բուսաբուծական մթերքների 
արտադրություն 

Բանջարաբույծ 

Այգեգործ 

3112 Գյուղացիական (ֆերմերային) տնտե-
սության կազմակերպում 

Ֆերմեր, գյուղատնտես 

3200 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

3201 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 
և բնական պաշարների արդյունավետ 
օգտագործում 

Կեղտաջրերի մաքրման ապարատավար 

Քիմիական ջրամաքրման ապարատավար 

3202 Հրդեհաշիջում Հրշեջ 

3203 Նախազգուշացնող և հակահրդեհային
ազդանշանային համակարգի մոն-
տաժում և շահագործում 

Նախազգուշացնող և հակահրդեհային ազդա-
նշանային համակարգի մոնտաժող 

3204 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխ-
նիկայի շահագործում 

Փրկարարար-վարորդ 

Մոտորանավակավար-փրկարար 

3205 Հրշեջ-փրկարարական հատուկ տեխ-
նիկայի նորոգում 

Փականագործ 

Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
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Հավելված N 2 
ՀՀ կառավարության 2008 թվականի 
հոկտեմբերի 30-ի N 1254-Ն որոշման 

 
Կ Ա Ր Գ 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ (ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ) ՁԵՎԵՐՈՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  
1. Սույն կարգով սահմանվում են նախնական մասնագիտական (արհես-

տագործական) կրթական ծրագրի անհատական մասնագիտական ուսուց-
ման (վարպետային ուսուցման) (այսուհետ` վարպետային ուսուցում) կազ-
մակերպումն ու իրականացումը: 

  
II. ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

  
2. Վարպետային ուսուցումը մասնագիտական կրթության բնագավա-

ռում համակարգված ուսուցման ձև է, երբ անմիջական և ոչ անմիջական 
ուսուցման գործընթացն ուսուցանողի և ուսանողի միջև իրականացվում է 
անհատական ուսուցման ժամանակացույցի հիման վրա: 

3. Վարպետային ուսուցում կարող են կազմակերպել մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունները (այսուհետ` ուսումնական հաստատու-
թյուն), կազմակերպությունները, համապատասխան մասնագիտական որա-
կավորում ունեցող արհեստավորները (այսուհետ` վարպետներ), որոնք 
ունեն նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական 
ծրագրի իրականացման լիցենզիա: 

4. Վարպետային ուսուցմամբ իրականացվող կրթական ծրագրի բովան-
դակությունը, ըստ մասնագիտությունների և նրանց որակավորումների, 
որոշվում է այդ մասնագիտությունների և նրանց որակավորումների համար 
սահմանված պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին համա-
պատասխան: 
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5. Վարպետային ուսուցմամբ իրականացվող կրթական ծրագրերն իրա-
կանացվում են ուսուցման այնպիսի ձևերով, որոնք տարբերվում են ուսուց-
ման այլ ձևերից (առկա, հեռակա, դրսեկությամբ, հեռավար) ուսումնական 
գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններով, դասավանդ-
ման մեթոդներով, ուսուցման տեխնոլոգիաներով, ուսանողի հետ վարպետի 
և դասախոսի աշխատանքի պարտադիր պարապմունքների ծավալով ու հա-
րաբերակցությամբ: 

6. Տվյալ մասնագիտության որակավորման գծով վարպետային ուսուց-
ման պարտադիր պարապմունքների ծավալը և դրանց ուսուցման տևողու-
թյունը որոշվում է պետական կրթական չափորոշիչի պահանջներին համա-
պատասխան: 

  
III. ՎԱՐՊԵՏԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
  
7. Վարպետային ուսուցմամբ ուսումնական գործընթացի կազմակերպ-

ման հիմքը տվյալ մասնագիտության որակավորման ուսումնական պլանն ու 
առարկայական ծրագրերն են, որոնք կազմվում են տվյալ մասնագիտության 
որակավորման պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա: 

8. Տվյալ մասնագիտության որակավորման վարպետային ուսուցումը 
կազմակերպվում է ուսումնական պլանին և առարկայական ծրագրերին հա-
մապատասխան, որոնց բոլոր պահանջները կատարած ուսանողին ամփո-
փիչ ատեստավորման հիման վրա հանձնվում է համապատասխան ավար-
տական փաստաթուղթ` դիպլոմ և դրա ներդիրը: 

9. Վարպետային ուսուցման գործընթացը կազմակերպվում է ուսումնա-
կան հաստատության, կազմակերպության տնօրենի կամ վարպետի կողմից 
հաստատված և ուսանողի հետ համաձայնեցված ուսուցման ժամանակա-
ցույցին համապատասխան: 

10. Վարպետային ուսուցումը կարող է իրականացվել ուսումնական հաս-
տատությունում, կազմակերպությունում կամ վարպետի արհեստանոցում: 

11. Տվյալ մասնագիտության որակավորման ուսումնական պլանում ընդ-
գրկված յուրաքանչյուր առարկայի գծով յուրաքանչյուր ուսանող հանձնում է 
նախատեսված ստուգարքները, քննությունները կամ մոդուլները` դրանց հա-
մար սահմանված գնահատման կարգով: Առանձին վարպետների մոտ սովո-
րող ուսանողներն ընդհանուր մասնագիտական և ոչ մասնագիտական 
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առարկաների ուսումնասիրումն ու ընթացիկ և ամփոփիչ ատեստավորումն 
անցկացնում են այն ուսումնական հաստատություններում կամ կազմակեր-
պություններում, որոնց հետ պայմանագրային սկզբունքով համագործակցում 
է վարպետը: 

12. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգավորումն իրա-
կանացվում է ուսումնական հաստատության կամ կազմակերպության վար-
չական աշխատողների, դասախոսների և վարպետների կողմից: 

13. Վարպետային ուսուցման ուսումնական պլանում նախատեսված 
դասընթացների և (կամ) մոդուլների ուսուցումն իրականացվում է հետևյալ 
ձևերով` 

1) արհեստանոցում` վարպետի և ուսանողի անմիջական հաղորդակց-
ման միջոցով. 

2) լսարանում` դասախոսի և ուսանողի անմիջական հաղորդակցման 
միջոցով. 

3) ուսումնական նյութերի հետ ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի մի-
ջոցով: 

  
 
Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության աշխատակազմի 
ղեկավար Դ. Սարգսյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

  
29 հոկտեմբերի 2014 թ. N 1058-Ն
  

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի հոդված 22-ի 3-րդ կետը. 

  
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 

  
1. Հաստատել՝ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մի-

ջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնա-
կան հաստատությունների դասախոսների և արտադրական ուսուցման վար-
պետների վերապատրաստման կարգը՝ համաձայն հավելված 1-ի: 

2. Հաստատել վկայականի ձևը՝ համաձայն հավելված 2-ի: 
3. Նախարարության աշխատակազմի նախնական մասնագիտական (ար-

հեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության և իրավաբանական 
վարչությունների պետերին` օրենքով սահմանված կարգով հրամանը ներկա-
յացնել ՀՀ արդարադատության նախարարություն՝ պետական գրանցման: 

4. Սույն հրամանի կատարման նկատմամբ հսկողությունը հանձնարա-
րել նախարարի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանին: 

  

  Ա. Աշոտյան 
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Հավելված 1 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 
N 1058-Ն հրամանի 

 
ԿԱՐԳ 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություն-
ների (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն) դասախոսների և արտադրա-
կան ուսուցման վարպետների (այսուհետ՝ մանկավարժական աշխատող) վե-
րապատրաստման հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

2. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումը՝ նրանց 
մասնագիտական գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների հե-
տևողական կատարելագործման գործընթաց է: 

3. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումն իրականաց-
վում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության (այսուհետ՝ նախարա-
րության) «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մասնագիտական կրթու-
թյան և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈւԶԱԿ) կողմից՝ (այ-
սուհետ՝ վերապատրաստող կազմակերպություն) սույն կարգի համաձայն: 

4. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման հետ կապ-
ված ծախսերը կատարվում են ՀՀ պետական բյուջեի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդ-
րությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

5. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման գործընթացի 
անմիջական պատասխանատուն վերապատրաստող կազմակերպությունն է: 

6. Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 
վերապատրաստման նախապատրաստման գործընթացի պատասխանա-
տուն հաստատության տնօրենն է (այսուհետ` տնօրեն): 
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7. Վերապատրաստման ընթացքում մանկավարժական աշխատողն 
ազատվում է իր պաշտոնական պարտականությունների կատարումից՝ զբա-
ղեցրած պաշտոնի, մանկավարժական աշխատանքի ստաժի և վարձատրու-
թյան պահպանմամբ: 

8. Նախարարությունը կարող է կազմակերպել մանկավարժական աշ-
խատողների արտահերթ վերապատրաստում` պետական բյուջեի կամ այլ 
միջոցների հաշվին: 

 
II. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 
9. Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 

վերապատրաստումը պարտադիր է և անցկացվում է ըստ տնօրենի ներկա-
յացրած հայտի: 

10. Մանկավարժական աշխատողների յուրաքանչյուր անդամ առնվազն 
հինգ տարին մեկ անգամ ենթակա է վերապատրաստման: 

11. Վերապատրաստման ենթակա չէ` 
1) տվյալ պաշտոնը մեկ տարուց պակաս ժամկետով զբաղեցնող մանկա-

վարժական աշխատողը, 
2) հղի և մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում 

գտնվող մանկավարժական աշխատողը, եթե նա նման ցանկություն չի հայտնել: 
12. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման դասըն-

թացների անցկացման և տևողության ժամկետները սահմանում է նախարա-
րությունը: 

13. Տնօրենը, տվյալ տարվա մինչև հունվարի 30-ը ներառյալ, մանկավար-
ժական աշխատողների 20%-ի անվանացանկը /զբաղեցրած պաշտոնը, կոն-
տակտային տվյալները/ ներկայացնում է վերապատրաստող կազմակերպու-
թյուն: 

14. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման դասընթա-
ցի ծրագիրը մշակում է վերապատրաստող կազմակերպությունը, որը հաս-
տատում է վերապատրաստող կազմակերպության ղեկավարը՝ վերապատ-
րաստումն սկսելուց ոչ ուշ, քան տասնհինգ օր առաջ՝ համաձայնեցնելով նա-
խարարության հետ: 

15. Տնօրենը վերապատրաստումը սկսելուց առնվազն տասն օր առաջ 
մանկավարժական աշխատողներին տեղեկացնում է վերապատրաստման 
ժամկետի և վայրի մասին: 
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16. Վերապատրաստման դասընթացի առնվազն երկու երրորդին մաս-
նակցած մանկավարժական աշխատողին, դասընթացի ավարտից հետո, 
տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում տրվում է վկայական, համաձայն 
սույն հրամանի հավելված 2-ի Ձև-ի, որի պատճենը կցվում է մանկավարժա-
կան աշխատողի անձնական գործին: 

17. Վերապատրաստման դասընթացին մանկավարժական աշխատողի 
բացակայության դեպքում նախարարության ուղեգրով հնարավորություն է 
տրվում մասնակցելու համապատասխան հաջորդ դասընթացին` իր կամ 
ուսումնական հաստատության միջոցների հաշվին: 

18. Վերապատրաստման արդյունքում մանկավարժական աշխատողնե-
րին տրվող վկայականների հաշվառման մատյանը վարում է վերապատրաս-
տող կազմակերպությունը: 

19. Մանկավարժական աշխատողի վկայականը վավերական է նաև այլ 
ուսումնական հաստատությունում աշխատանքի անցնելու դեպքում: 

20. Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր խմբի վե-
րապատրաստման ավարտից հետո, տասն աշխատանքային օրվա ընթաց-
քում նախարարություն է ներկայացնում վերապատրաստման դասընթացի 
վերաբերյալ հաշվետվություն: 
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Հավելված 2 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 
N 1058-Ն հրամանի 

 
Ձև 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

  
9 նոյեմբերի 2011 թ. ք. Երևան N 1220-Ն

  
Հ Ր Ա Մ Ա Ն 

 
ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

  

Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 
և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ կետը` 

  

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ՝ 
  

1. Հաստատել արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթու-
թյան փորձնական կրթական ծրագրերի իրականացման կարգը` համաձայն 
հավելվածի: 

2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-
րության նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 
կրթության վարչությանը և իրավաբանական վարչությանը` սահմանված 
կարգով սույն հրամանը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ար-
դարադատության նախարարություն` պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանի կատարման վերահսկողությունը հանձնարարել 
նախարարի տեղակալ Մ. Մկրտչյանին:  

Ա. Աշոտյան 
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Հավելված 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
9 նոյեմբերի 2011 թ. N 1220-Ն հրամանի 

 
Կ Ա Ր Գ 

ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 
1. Սույնով սահմանվում են արհեստագործական և միջին մասնագիտա-

կան կրթության փորձնական կրթական ծրագրերի (այսուհետ` փորձնական 
ծրագիր) հիմնական նպատակները, խնդիրները և առանձնահատկություննե-
րը, ինչպես նաև այդ ծրագրերի մշակման և Հայաստանի Հանրապետության 
արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրակա-
նացնող ուսումնական հաստատություններում և այլ կազմակերպություննե-
րում (այսուհետ` Կազմակերպություն) ներդրման, փորձարկման և արդյունք-
ների ամփոփման պայմաններն ու կարգը: 

2. Փորձնական ծրագրերի հիմնական նպատակներն են` 
1) Հայաստանի Հանրապետության արհեստագործական և միջին մաս-

նագիտական կրթության համակարգի կայուն զարգացմանը և կրթության 
գլոբալ համակարգերին ինտեգրմանն ուղղված կրթական առաջավոր հայե-
ցակարգերի, տեխնոլոգիաների, միջազգային փորձի և նորարարությունների 
ներդրումն ու տարածումը. 

2) արհեստագործական և միջին մասնագիտական հիմնական կրթական 
ծրագրերի իրականացման գործընթացում ի հայտ եկած թերությունների 
շտկումը և այդ ծրագրերի արդյունավետության բարձրացումը. 

3) Կազմակերպությունների կառավարչական, ուսումնամեթոդական, 
գիտամանկավարժական, մշակութային, նյութատեխնիկական ներուժի զար-
գացումը: 

3. Փորձնական ծրագրերի հիմնական խնդիրներն են` 
1) նոր կրթական ծրագրերի և տեխնոլոգիաների, ուսուցման և դաստիա-

րակության նոր ձևերի, մեթոդների, հնարքների և միջոցների փորձարկումը, 
դրանց հետագա հնարավոր ներդրման համար էական նշանակություն ունե-
ցող փաստացի արդյունքների ստացումը. 



 

158 
 

2) արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության կազմա-
կերպման և իրականացման բնագավառում սկզբունքային նոր, այլընտրան-
քային մոտեցումների ձևավորումը և զարգացումը. 

3) Կազմակերպությունների նորարարական գործունության կարգավո-
րումը և համակարգումը: 

4. Փորձնական ծրագրերը կարող են արհեստագործական և միջին մաս-
նագիտական հիմնական կրթական ծրագրերից, պետական կրթական չափո-
րոշիչներից, ինչպես նաև Կազմակերպությունում կրթության և ուսուցման 
կազմակերպման համար Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված այլ պահանջներից տարբերվել` 

1) Կազմակերպությունում ուսանողների (ունկնդիրների) ընդունելու-
թյան կարգով և մասնագիտության համար պահանջվող կրթության հիմքով. 

2) մասնագիտությամբ (մասնագիտացմամբ), որակավորմամբ կամ որա-
կավորման աստիճանով. 

3) ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, իրականացման, ուսում-
նառության, գնահատման (ատեստավորման) ձևերով և ժամկետներով. 

4) Կազմակերպության կառավարման, ղեկավարման, ինչպես նաև ֆի-
նանսական և տնտեսական գործունության ձևով: 

5. Փորձնական ծրագրի հեղինակ կարող են լինել Հայաստանի Հանրա-
պետության կրթության և գիտության նախարարությունը (այսուհետ` Նա-
խարարություն) կամ Կազմակերպությունները, դրանց մասնագետները կամ 
այլ անձինք (այսուհետ` Հեղինակ): 

6. Փորձնական ծրագիրն իրականացվում է Նախարարության թույլտվու-
թյամբ: 

  

2. ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ, 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ 

ԿԱՐԳԸ 
 
7. Փորձնական ծրագրի իրականացման թույլտվություն ստանալու հա-

մար Հեղինակը Նախարարություն է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապե-
տության կրթության և գիտության նախարարի կողմից հաստատված ձևին 
համապատասխան հայտ` կցելով փորձնական ծրագրի փաթեթը, որը պետք 
է ներառի՝ 

1) ուսումնական պլան, 
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2) առարկայական (մոդուլային) ուսումնական ծրագրեր, 
3) փորձնական ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ անհրա-

ժեշտ պարզաբանումներ, 
4) փորձնական ծրագրի ընթացքի և արդյունքների ներկայացման համար 

առաջադրվող ցուցանիշների խումբ, դրանց վերաբերյալ պարզաբանումներ, 
տվյալների ներկայացման պարբերականությունը և կարգը, 

5) ծրագրի իրականացման արժեքը, 
6) ծրագրի հեղինակի հայեցողությամբ` այլ փաստաթղթեր: 
8. Հայտը ստանալուց հետո` 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Նա-

խարարությունը` սույն կարգի 7-րդ կետով սահմանված փաթեթի առկայու-
թյան դեպքում, այն ուղարկում է փորձաքննության «Կրթության ազգային 
ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ` ԿԱԻ) կամ 
փորձնական ծրագրին առնչվող գիտական, տեխնիկական, արվեստի կամ 
արհեստի բնագավառում մասնագիտացած կազմակերպություն: 

9. Փորձաքննության արդյունքների մասին ԿԱԻ-ն կամ այդ աշխատանքը 
կատարելու համար ընտրված կազմակերպությունը` համապատասխան 
փաստաթղթերը ստանալուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում Նախարարու-
թյուն է ներկայացնում փորձագիտական եզրակացություն, որը ներառում է` 

1) փորձնական ծրագրի նպատակի գնահատականը, 
2) փորձնական ծրագրի կարևորության գնահատականը, 
3) փորձնական ծրագրի տևողության և ժամկետի գնահատականը, 
4) փորձնական ծրագրի փաթեթի միջոցով սահմանված նպատակին 

հասնելու իրատեսությունը, 
5) պահանջվող ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը և երաշխա-

վորվածությունը, 
6) փորձնական ծրագիրն իրականացնելու համար Հեղինակի կողմից 

ներկայացված կազմակերպության հնարավորությունների` ծրագրի կարիք-
ներին համապատասխանության գնահատականը, 

7) փորձնական ծրագրի ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ այն իրա-
կանացնող կազմակերպության կողմից ներկայացվելիք հաշվետվություննե-
րի և տեղեկությունների բովանդակության, ցուցանիշների և պարբերակա-
նության գնահատականը, 

8) փորձաքննություն անցկացնող կազմակերպության հայեցողությամբ` 
այլ գնահատականներ, 
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9) փորձաքննության ամփոփիչ եզրակացությունը` փորձնական ծրագի-
րը տվյալ բովանդակությամբ ներդնելու կամ մերժելու առաջարկությամբ: 

10. Փորձաքննության եզրակացության հիման վրա Նախարարությունը 
թույլատրում կամ մերժում է հայտը և փորձաքննության եզրակացությունն ու 
ներկայացված փաստաթղթերը տրամադրում Հեղինակին: 

11. Փորձաքննության ներդնելու եզրակացության և համապատասխան 
ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում Նախարարությունը թույլա-
տրում է փորձնական ծրագրի իրականացումը, սահմանելով` 

1) Կազմակերպությունը (ները), որտեղ իրականացվելու է փորձնական 
ծրագիրը, 

2) փորձնական ծրագրի իրականացման նպատակները, 
3) փորձնական ծրագրի բովանդակությունը, 
4) փորձնական ծրագրի տևողությունը և իրականացման ժամկետը, 
5) փորձնական ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսա-

կան միջոցների տրամադրման կարգը և աղբյուրները, 
6) փորձնական ծրագրի իրականացման ընթացքի և արդյունքների վերա-

բերյալ միջանկյալ և ամփոփիչ հաշվետվությունների և (կամ) տեղեկությունների 
ստացման սահմանված ցուցանիշները, պարբերականությունը և կարգը, 

7) անհրաժեշտության դեպքում՝ փորձնական ծրագրի իրականացման 
այլ պահանջներ և պարզաբանումներ: 

12. Հեղինակը կարող է լրամշակել մերժված փորձնական ծրագիրը և 
կրկին ներկայացնել Նախարարություն: 

13. Փորձնական ծրագիրն իրականացնող Կազմակերպությունը` սույն 
կարգի 9-րդ կետի 7-րդ ենթակետի պահանջներին համապատասխան, Նա-
խարարությանը հաշվետվություններ և տեղեկություններ է ներկայացնում 
ծրագրի իրականացման ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ, որոնց հի-
ման վրա Նախարարությունը որոշում է ընդունում փորձնական ծրագրի շա-
րունակման, արհեստագործական և միջին մասնագիտական կրթության հա-
մակարգում ներդրման կամ դադարեցման մասին: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
31 մարտի 2015 թ. 

 

N 212-Ն 
 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 
ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 5-Ի N 254-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ 
ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Ղեկավարվելով «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, «Նախնական մասնագիտական (արհես-
տագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և «Իրավա-
կան ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասով՝ 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 

 
1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 

2012 թվականի ապրիլի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության նախնական 
մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթա-
կան ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ընդունե-
լության կարգը հաստատելու մասին» N 254-Ն հրամանով հաստատված հա-
վելվածը՝ 

1) լրացնել նոր 4.1 և 4.2 կետերով. 
«4.1 Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և ազգությամբ 

հայ օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետության նախնական մաս-
նագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններ կարող են դիմել 
համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր հիմունքներով) կամ օտարերկրացիների 
համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կար-
գով` իրենց ընտրությամբ: 
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4.2 Արգելվում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 
միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի հա-
մակարգում սովորող, ուսումնառող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-
թյան և Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք ու Քվեմո-Քարթլի նահանգներում 
գրանցված և բնակվող հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ կիրառել ուս-
ման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան սահմանված է տվյալ ուսումնա-
կան հաստատության համանման պայմաններում սովորող Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ»: 

2) Ուժը կորցրած ճանաչել կարգի 25-րդ և 40-րդ կետերը: 
2. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարա-

րության աշխատակազմի նախնական մասնագիտական (արհեստագործա-
կան) և միջին մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռ.Աբրահամ-
յանին և իրավաբանական վարչության պետ Վ.Բավեյանին՝ հրամանը սահ-
մանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադա-
տության նախարարություն՝ պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման 
օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

  
 Ա. Աշոտյան
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ 

 
27 մարտի 2015 թ. N 203-Ն 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 

ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
  
Հիմք ընդունելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 

և միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետու-
թյան օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջը՝ 

 
Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ Ե Մ` 

 
1. Հաստատել «Պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնա-

գիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած անձանց պետական ամ-
փոփիչ ատեստավորման կազմակերպման և անցկացման կարգը»՝ համա-
ձայն հավելվածի: 

2. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության աշխատակազմի նախ-
նական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության վարչու-
թյան պետ Ռ. Աբրահամյանին և իրավաբանական վարչության պետ Վ. Բա-
վեյանին հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել ՀՀ արդարադատու-
թյան նախարարություն՝ պետական գրանցման: 

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարա-
րի տեղակալ Մանուկ Մկրտչյանին: 

  
 Ա. Աշոտյան
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Հավելված 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարի 
2015 թ. մարտի 27-ի N 203-Ն հրամանի 

  
ԿԱՐԳ 

  
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ 
  
1. Սույն կարգով սահմանվում են պետական հավատարմագրում չունե-

ցող միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով կրթություն ստացած ան-
ձանց (այսուհետ` շրջանավարտ) պետական ամփոփիչ ատեստավորման 
կազմակերպման և անցկացման ընդհանուր պայմանները: 

2. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների հանձնումը 
կազմակերպվում է 2015 թվականից մինչև 2017/2018 ուսումնական տարվա 
ավարտը: 

3. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններին կարող են 
մասնակցել պետական հավատարմագրում չունեցող միջին մասնագիտա-
կան կրթության ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) ունեցող շրջանա-
վարտները: 

4. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպ-
ման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 
նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով ստեղծվում է ընդունող 
հանձնաժողով և հաստատվում քննությունների կազմակերպման ընթացա-
կարգ: 

5. Յուրաքանչյուր մասնագիտության գծով ձևավորվում են պետական 
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովներ՝ ոչ ուշ, քան դրանց աշխա-
տանքները սկսվելուց երկու շաբաթ առաջ և գործում են միայն տվյալ ուսում-
նական տարվա համար նախատեսվող քննաշրջանի ժամկետում: 

6. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ 
նշանակվում է նախարարի հրամանով: 

7. Հանձնաժողովի անդամների անվանական կազմը հաստատում է ըն-
տրված միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը` 
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պետական ամփոփիչ հանձնաժողովի աշխատանքներն սկսելուց առնվազն 
երկու շաբաթ առաջ: 

8. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններ հանձնելու 
նպատակով շրջանավարտը, նախարարի կողմից սահմանած ժամկետում 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն 
(այսուհետ՝ նախարարություն) է ներկայացնում. 

1) քննություններին մասնակցելու դիմում-հայտ. 
2) ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) ու ներդիրի (միջուկի) բնօրի-

նակը և պատճենը. 
3) անձը հաստատող փաստաթղթի (անձնագիր, զինվորական գրքույկ, 

փախստականի վկայական, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ անձ-
նագիր, կացության վկայական) բնօրինակը և պատճենը. 

4) 2 լուսանկար (3 X 4 չափսի): 
9. Շրջանավարտը պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություննե-

րը հանձնում է պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական միջին 
մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում: Ուսումնական հաս-
տատությունների ցանկը հաստատում է նախարարը: 

10. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման ժամկետները՝ 
ընդունող հանձնաժողովի առաջարկությամբ հաստատվում է նախարարի 
հրամանով: 

11. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցկացվում է բանավոր` 
ատեստավորող հանձնաժողովի կողմից նախապես կազմված հարցատոմսե-
րով: Հարցատոմսերը ներառում են առանձին մասնագիտական առարկանե-
րի հիմնական բովանդակությանը համապատասխանող հարցեր, որոնք 
բխում են տվյալ մասնագիտության պետական կրթական չափորոշչով սահ-
մանված որակավորման բնութագրից: 

12. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները գնահատվում 
են (գերազանց, լավ, բավարար, անբավարար) և հայտարարվում նույն օրը՝ 
պետական ամփոփիչ հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը կազմելուց 
հետո: 

13. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման քննություններից դրական 
գնահատական ստացած շրջանավարտին ատեստավորման հանձնաժողովի 
որոշմամբ շնորհվում է ստացած մասնագիտությանը համապատասխան 
որակավորում: 
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14. Պետական ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի աշխատանք-
ների ավարտից հետո հանձնաժողովի նախագահը մեկ շաբաթվա ընթաց-
քում հաշվետվություն է ներկայացնում նախարարություն՝ տվյալների ամ-
փոփման և համապատասխան միջին մասնագիտական ուսումնական հաս-
տատության կողմից պետական նմուշի դիպլոմ շնորհելու վերաբերյալ (նախ-
կին դիպլոմի ներդիրի գնահատականները պահպանվում են): 

15. Պետական ամփոփիչ ատեստավորումից անբավարար գնահատա-
կան ստացած շրջանավարտին տվյալ ուսումնական տարվա ընթացքում 
քննությունների վերահանձնում չի թույլատրվում: 

 
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ 
 
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-

գիտական կրթության շարունակելիության, շնորհվող որակավորումների 
համադրելիության, ինչպես նաև աշխատաշուկայի պահանջների համապա-
տասխանությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջա-
ցել վերանայել նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակավորումների 
ցանկը: 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-
գիտական կրթության ոլորտի ներկայիս բարեփոխումն ուղղված է մասնագի-
տական կրթության որակի բարելավմանը, աշխատաշուկայի պահանջներին 
և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կադրերի պատրաստման 
կարողությունների հզորացմանը:  

 Մասնագիտությունների և որակավորումների վերանայման նպատակն 
է հնարավորություն ընձեռել ուսումնական հաստատություններին, ՀՀ աշ-
խատաշուկայի պահանջներից ելնելով, պատրաստել համապատասխան 
որակավորմամբ մասնագետներ:  

 «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-
գիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու, Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի 
N 242 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապե-
տության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» N 73-Ն որոշմամբ հաստատված մասնագիտությունները և որակավո-
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րումները հաստատվել են 2006 թվականին, որոշակի փոփոխություններ են 
կատարվել վերջին տարիներին, և ուսումնական հաստատություններում 
ուսուցանվող մասնագիտություններով շրջանավարտների որոշ մասն ստա-
նում է որակավորումներ, որոնք պահանջված չեն աշխատաշուկայում, և 
(կամ) մասնագիտություններ ու որակավորումներ, որոնք բացակայում են 
ցանկից:  

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներ-
կա փուլում էական նշանակություն ունի մասնագիտական որակյալ կրթու-
թյունն ու ուսուցումը: Դրա ապահովումն ու մատչելիությունը երկրի սոցիալ-
տնտեսական զարգացման, աղքատության ու անհավասարության մեղմման 
կարևորագույն գործոններից է: 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնա-
գիտական կրթության ոլորտի ներկայիս բարեփոխումն ուղղված է մասնագի-
տական կրթության որակի բարելավմանը, աշխատաշուկայի պահանջներին 
և եվրոպական չափանիշներին համապատասխան կադրերի պատրաստման 
կարողությունների հզորացմանը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 
  

 «---» 2015 թվականի N -Ն 
  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ 
ՀՈՒՆՎԱՐԻ 12-Ի N 73-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 
 

Ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Նախնական մասնագիտա-
կան (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-
րդ կետերով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի 
հունվարի 12-ի «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և մի-
ջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկերը հաստա-
տելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի մա-
յիսի 18-ի N 242 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հան-
րապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանա-
չելու մասին» N 73-Ն որոշմամբ հաստատված NN 1 և 2 հավելվածները շարա-
դրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից: 
 
 
Հայաստանի Հանրապետության 

      վարչապետ`     Հ.Աբրահամյան 
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Ց Ա Ն Կ 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՁԵՎԻ, 

ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
 

Մասնագիտության դասիչն 
ու անվանումը 

Որակավորման դասիչն ու 
անվանումը 

Ո
ւս
ու
մն

ա
ռո

ւթ
յա

ն 
տ
ևո

ղո
ւթ

յո
ւն
ը 
հի

մն
ա
կա

ն 
կր

թո
ւթ

յա
ն 
հի

մք
ով

 

Ո
ւս
ու
մն

ա
ռո

ւթ
յա

ն 
տ
ևո

ղո
ւթ

յո
ւն
ը 
մի

ջն
ա
կա

րգ
 

կր
թո

ւթ
յա

ն 
հի

մք
ով

 

02 ԱՐՎԵՍՏ  
021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ  

0211.01.4 Լուսանկարչա-
կան գործ  

0211.01.01.4 Լուսանկարիչ 3 1 

0211.01.03.4 Օպերատոր՝ մինի 
լուսանկարչական 
սարքերի 

3 1 

Հավելված 1 
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 

____________ -ի N -Ն որոշման 
 

« Հավելված 1 
ՀՀ կառավարության 2006 թվականի 

հունվարի 12 -ի N 73 -Ն որոշման 
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0211.02.4 Հրատարակչա-

կան գործ և պո-
լիգրաֆիա 

0211.02.01.4 Օպերատոր` գրքի 
արտադրության 
ավտոմատ գծերի 

3 1 

0211.02.02.4 Օպերատոր՝ գրքի 
Էլեկտրոնային 
շարվածքի 

3 1 

0211.02.03.4 Կազմարար 3 1 

0211.02.04.4 Տպագրիչ՝ հարթ 
տպագրության 

3 1 

0211.02.05.4 Տպագրիչ` ծավա-
լային տպագրու-
թյան 

3 1 

0211.02.06.4 Կարգավորող՝ 
պոլիգրաֆիական 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.4 Դիզայն 0212.01.01.4 Նկարիչ-ապակե-
պատող 

3 1 

0212.01.02.4 Ձևավորող` 
ցուցափեղկերի 

3 1 

0212.01.03.4 Նկարազարդող՝ 
հախճապակյա 
իրերի 

3 1 

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 

0213.01.4 Գեղանկարչու-
թյուն և քանդա-
կագործություն  

0213.01.01.4 Արհեստավոր-
մանրանկարիչ 

3 1 

0213.01.02.4 Փորագրող` քարե 
գեղարվեստական 
իրերի 

3 1 

0213.01.03.4 Փորագրող` ոսկրե 
գեղարվեստական 
իրերի 

3 1 

0213.01.04.4 Փորագրող` մե-
տաղյա գեղար-
վեստական իրերի 

3 1 

0213.01.05.4 Փորագրող` 
փայտյա գեղար-

3 1 
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վեստական իրերի 

0213.01.06.4 Դրվագող` քան-
դակների 

3 1 

0213.02.4 Վերականգնո-
ղական աշխա-
տանքների 
իրականացում 

0213.02.01.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության 
որմնանկարների 

3 1 

0213.02.02.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության 
ծեփվածքների 

3 1 

0213.02.03.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության 
փայտե հուշար-
ձանների 

3 1 

0213.02.04.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության 
քարե հուշարձան-
ների 

3 1 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.4 Ոսկերչություն 0214.01.01.4 Ոսկերիչ 3 1 

0214.01.02.4 Մշակող` կիսա-
թանկարժեք և 
թանկարժեք քա-
րերի 

3 1 

0214.02.4 Բրուտագործու-
թյուն 

0214.02.01.4 Բրուտ 3 1 

0214.02.02.4 Պատրաստող` 
խե-ցեգործական 
գեղարվեստական 
իրերի 

3 1 

0214.03.4 Փայտագործու-
թյուն 

0214.03.01.4 Պատրաստող` 
փայտյա 
գեղարվեստական 
իրերի 

3 1 

0214.04.4 Գորգագործու-
թյուն և ժանյա-
կագործություն 

0214.04.01.4 Գորգագործ 3 1 

0214.04.02.4 Գոբելենագործ 3 1 

0214.04.03.4 Ասեղնագործող- 3 1 
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ժանեկագործ 

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն և հարկեր 

0411.01.4 Հաշվապահու-
թյուն 

0411.01.01.4 Հաշվետար 3 1 

0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

0412.01.4 Ֆինանսներ 0412.01.01.4 Գանձապահ 3 1 

0412.02.4 Ապահովա-
գրություն 

0412.02.01.4 Գործակալ` ապա-
հովագրության 

3 1 

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 

0414.01.4 Գովազդ 0414.01.01.4 Գործակալ` 
գովազդի 

3 1 

0415 Գործավարություն 

0415.01.4 Գործավարու-
թյուն 

0415.01.01.4 Գործավար 3 1 

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 

0416.01.4 Առևտուր 0416.01.01.4 Վաճառող 3 1 

0416.01.02.4 Գործակալ` 
գնումների 

3 1 

0416.01.03.4 Գործակալ` 
մատակարարման 

3 1 

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 

0522.01.4 Շրջակա միջա-
վայրի պահպա-
նություն  

0522.01.01.4 Օպերատոր` կեղ-
տաջրերի մաքր-
ման կայանքի 

3 1 

0522.01.02.4 Օպերատոր` քի-
միական եղանա-
կով ջրի մաքրման 
կայանքի 

3 1 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 
061 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.4 Համակարգիչ- 0611.01.01.4 Օպերատոր` հա- 3 1 
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ների շահագոր-
ծում 

մակարգչի 

0611.01.02.4 Օպերատոր՝ հա-
մակարգչային 
գրաֆիկայի 

3 1 

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ  

0711.01.4 Ազոտական 
պարարտանյու-
թերի և օրգա-
նական սինթե-
զի տեխնոլոգիա 

0711.01.01.4 Օպերատոր` 
ամոնիակային 
սելիտրայի ար-
տադրության 

3 1 

0711.01.02.4 Օպերատոր` ամո-
նիակային սուլ-
ֆատի արտադրու-
թյան 

3 1 

0711.02.4 Էլեկտրաքի-
միական ար-
տադրություն-
ների տեխնոլո-
գիա 

0711.02.01.4 Օպերատոր` քի-
միական արտա-
դրության գոլոր-
շիացման կայան-
քի 

3 1 

0711.02.02.4 Օպերատոր` 
քիմիական ար-
տադրության ավ-
տոմատ և կիսա-
ավտոմատ գծերի 

3 1 

0711.02.03.4 Գալվանագործ 3 1 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա  

0713.01.4 Էլեկտրասար-
քավորումների 
արտադրու-
թյուն 

0713.01.01.4 Փաթաթող` էլեկ-
տրական մեքենա-
ների տարրերի 

3 1 

0713.01.02.4 Հավաքող` էլեկ-
տրական մեքենա-
ների և ապարատ-
ների 

3 1 

0713.02.4 Էլեկտրասար-
քավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0713.02.01.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող` էլեկտրա-
սարքավորումնե-
րի 

3 1 
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0713.02.02.4 Արհեստավոր` 
էլեկտրասարքա-
վորումների նո-
րոգման և սպա-
սարկման 

3 1 

0713.03.4 Էլեկտրակա-
յանների և ցան-
ցերի տեխնիկա-
կան սպասար-
կում 

0713.03.01.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող` ենթակայան-
ների 

3 1 

0713.03.02.4 Սպասարկող` են-
թակայանների 

3 1 

0713.03.03.4 Նորոգող՝ ռելե-
ային պաշտպա-
նության և ավտո-
մատ սարքավո-
րումների 

3 1 

0713.03.04.4 Էլեկտրոմոնտա-
ժող՝ ռելեային 
պաշտպանության 
և ավտոմատ սար-
քավորումների 

3 1 

0713.03.05.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող՝ բաշխիչ ցան-
ցերի 

3 1 

0713.03.06.4 Էլեկտրիկ՝ բաշխիչ 
ցանցերի շահա-
գործման 

3 1 

0713.04.4 Էլեկտրալուսա-
վորման և ուժա-
յին սարքավո-
րումների էլեկ-
տրամոնտա-
ժում 

0713.04.01.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող՝ բաշխիչ ցան-
ցերի և երկրորդա-
յին շղթաների 

3 1 

0713.04.02.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող՝ էլեկտրա-
սարքավորումնե-
րի, ուժային և լու-
սավորման ցան-
ցերի 

3 1 

0713.05.4 Էլեկտրամա-
տակարարում 
երկաթուղային 
տրանսպոր-

0713.05.01.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող` միացման 
ցանցերի 

3 1 

0713.05.02.4 Էլեկտրամոնտա- 3 1 
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տում ժող` քարշիչ են-
թակայանների 

0713.06.4 Ջերմաէներգե-
տիկ սարքավո-
րումների և ջեր-
մային ցանցերի 
տեխնիկական 
շահագործում 

0713.06.01.4 Օպերատոր՝ կաթ-
սայատան 

3 1 

0713.06.02.4 Փականագործ՝ 
կաթսայատան 
սարքավորումնե-
րի նորոգման և 
սպասարկման 

3 1 

0713.06.03.4 Փականագործ՝ 
ջերմային ցանցե-
րի սարքավորում-
ների նորոգման և 
սպասարկման 

3 1 

 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.01.4 Էլեկտրական 
սարքերի, մե-
քենաների և 
ապարատների 
փորձարկում 

0714.01.01.4 Փորձարկող՝ 
Էլեկտրական 
սարքերի, 
մեքենաների և 
ապարատների 

3 1 

0714.01.02.4 Հսկիչ՝ Էլեկտրա-
կան մեքենաների, 
ապարատների և 
սարքերի հավաք-
ման աշխատանք-
ների 

3 1 

0714.02.4 Մեքենաների և 
մեխանիզմնե-
րի էլեկտրա-
սարքավորում-
ների տեխնի-
կական շահա-
գործում 

0714.02.01.4 Փականագործ-
էլեկտրիկ` Էլեկ-
տրասարքավո-
րումների նորոգ-
ման 

3 1 

0714.02.02.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ` վերելակնե-
րի 

3 1 

0714.02.03.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ` առևտրային 
և սառնարանային 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0714.02.04.4 Մոնտաժող` 3 1 
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Էլեկտրական 
վերելակների 

0714.03.4 Սարքավորում-
ների տեխնի-
կական շահա-
գործում 

0714.03.01.4 Կարգավորող՝ 
ավտոմատ գծերի 
և ագրեգատային 
հաստոցների 

3 1 

0714.03.02.4 Կարգավորող՝ 
ծրագրային ղե-
կավարմամբ 
հաստոցների և 
մանիպուլյատոր-
ների 

3 1 

0714.03.03.4 Փականագործ-
գործիքագործ 

3 1 

0714.03.04.4 Փականագործ՝ 
մեխանիկական 
հավաքման 
աշխատանքների 

3 1 

0714.04.4 Էլեկտրավա-
կուումային 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0714.04.01.4 Թիթեղագործ՝ 
Էլեկտրավակուու
մային սարքերի 
դետալների 
ձևման 

3 1 

0714.04.02.4 Մոնտաժող՝ Էլեկ-
տրավակուումա-
յին սարքերի 

3 1 

0714.04.03.4 Փաթաթող՝ Էլեկ-
տրավակուումա-
յին արտադրու-
թյան դետալների 

3 1 

0714.05.4 Բժշկական 
սարքավորում-
ների տեխնի-
կական շահա-
գործում 

0714.05.01.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ՝ բժշկական 
սարքավորումնե-
րի նորոգման և 
սպասարկման 

3 1 

0714.06.4 Ժամացույցնե-
րի արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա և նորո-
գում 

0714.06.01.4 Հավաքող՝ ժամա-
ցույցների և 
ժամացույցների 
բաղադրիչների 

3 1 

0714.06.02.4 Ժամագործ 3 1 
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0714.07.4 Չափիչ-ստու-
գիչ սարքերի և 
ավտոմատի-
կայի տեխնի-
կական շահա-
գործում 

0714.07.01.4 Փականագործ՝ 
չափիչ-ստուգիչ 
սարքերի 

3 1 

0714.07.02.4 Փականագործ՝ 
ավտոմատ չա-
փիչ-ստուգիչ 
սարքերի 

3 1 

0714.08.4 Օպտիկա-մե-
խանիկական 
արտադրու-
թյան սարքա-
վորումներ և 
տեխնոլոգիա 

0714.08.01.4 Օպտիկ 3 1 

0714.09.4 Ռադիոէլեկ-
տրոնային ար-
տադրության 
տեխնոլոգիա-
կան սարքավո-
րումների կար-
գաբերում 

0714.09.01.4 Մոնտաժող-կար-
գաբերող` ռադիո-
էլեկտրոնային 
արտադրատե-
սակների փոր-
ձարկման սար-
քավորումների 

3 1 

0714.09.02.4 Մոնտաժող-կար-
գաբերող` ռադիո-
էլեկտրոնային ար-
տադրության 
տեխնոլոգիական 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0714.10.4 Ռադիոէլեկ-
տրոնային 
սարքավորում-
ների և սարքե-
րի արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0714.10.01.4 Մոնտաժող՝ ռա-
դիոէլեկտրոնային 
սարքերի, սար-
քավորումների և 
ապարատների 

3 1 

0714.10.02.4 Կարգավորող՝ 
ռադիոէլեկտրո-
նային սարքերի, 
սարքավորումնե-
րի և ապարատ-
ների 

3 1 

0714.10.03.4 Փականագործ-
նորոգող՝ ռադիո-

3 1 
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էլեկտրոնային 
սարքերի, սար-
քավորումների և 
ապարատների 

0714.11.4 Ռադիոէլեկ-
տրոնային մի-
ջոցների տեխ-
նիկական 
սպասարկում և 
նորոգում 

0714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ` 
ռադիո-հեռուս-
տատեսային 
սարքավորումնե-
րի նորոգման և 
սպասարկման 

3 1 

0714.11.02.4 Ռադիոմոնտա-
ժող` հեռուստա-
տեսային և ռա-
դիոհաղորդում-
ների ցանցերի 

3 1 

0714.12.4 Էլեկտրոնային 
և միկրոէլեկ-
տրոնային 
տեխնիկայի 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0714.12.01.4 Օպերատոր-
միկրոեռակցող` 
Էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրոնա-
յին տեխնիկայի 

3 1 

0714.12.02.4 Օպերատոր` 
Էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրո-
նային դիֆուզիոն 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0714.12.03.4 Հավաքող` Էլեկ-
տրոնային և 
միկրոէլեկտրոնա-
յին սարքերի և 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0714.13.4 Էլեկտրոնային 
հաշվողական 
մեքենաների 
տեխնիկական 
սպասարկում և 
նորոգում 

0714.13.01.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ` էլեկտրոնա-
յին հաշվողական 
մեքենաների նո-
րոգման 

3 1 

0714.13.02.4 
Էլեկտրամեխա-
նիկ` էլեկտրոնա-
յին հաշվողական 

3 1 
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մեքենաների շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

0714.14.4 Պարենային 
արդյունաբե-
րության սար-
քավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0714.14.01.4 Օպերատոր` 
սննդամթերքների 
արտադրության 
սառնարանային 
սարքավորում-
ների 

3 1 

0714.14.02.4 Օպերատոր` 
սննդամթերքների 
արտադրության 
սարքավորում-
ների 

3 1 

0714.15.4 Ավտոմատի-
կան, հեռուս-
տամեխանի-
կան և կապը 
երկաթուղային 
տրանսպոր-
տում 

0714.15.01.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ` ազդանշա-
նային, կենտրո-
նացման և արգե-
լափակման սար-
քերի շահագործ-
ման, տեխնիկա-
կան սպասարկ-
ման և նորոգման 

3 1 

0714.15.02.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող` ազդանշա-
նային, կենտրո-
նացման և արգե-
լափակման սար-
քերի 

3 1 

0714.16.4 Նախազգուշաց-
նող և հակա-
հրդեհային 
ազդանշանային 
համակարգի 
մոնտաժում և 
շահագործում 

0714.16.01.4 Մոնտաժող՝ նա-
խազգուշացման և 
հակահրդեհային 
ազդանշանային 
համակարգերի 

3 1 

0714.17.4 Կապի սարքա-
վորումների 

0714.17.01.4 Մալուխագործ-
զոդող 

3 1 
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մոնտաժում և 
շահագործում 

0714.17.02.4 Էլեկտրամոնտա-
ժող` Էլեկտրա-
կապի և լարային 
հաղորդումների 
գծային կառույց-
ների 

3 1 

0714.18.4 Փոստային 
կապ 

0714.18.01.4 Կապի օպերա-
տոր 

3 1 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.01.4 Նյութերի ձուլ-
մամբ մշակման 
տեխնոլոգիա 

0715.01.01.4 Հալող՝ մետաղի և 
համաձուլվածք-
ների 

3 1 

0715.01.02.4 Կաղապարող 3 1 

0715.01.03.4 Ձուլող 3 1 

0715.02.4 Մետաղների 
մշակման 
տեխնոլոգիա՝ 
ճնշմամբ 

0715.02.01.4 Դարբին 3 1 

0715.02.02.4 Կարգաբերող՝ 
դարբնամամլա-
յին սարքավո-
րումների 

3 1 

0715.03.4 Եռակցման 
աշխատանքնե-
րի տեխնոլո-
գիա 

0715.03.01.4 Գազաեռակցող 3 1 

0715.03.02.4 Էլեկտրաեռակ-
ցող 

3 1 

0715.03.03.4 Էլեկտրաեռակ-
ցող՝ ավտոմատ և 
կիսաավտոմատ 
մեքենաներով 

3 1 

0715.04.4 Մետաղների 
մեխանիկա-
կան մշակում 
հաստոցների և 
գծերի վրա 

0715.04.01.4 Օպերատոր՝ ավ-
տոմատ և կիսա-
ավտոմատ գծերի 
հաստոցների և 
կայանքների 

3 1 

0715.04.02.4 Օպերատոր՝ 
ծրագրային ղե-
կավարմամբ 
հաստոցների 

3 1 

0715.04.03.4 Խառատ 3 1 

0715.04.04.4 Ֆրեզող 3 1 
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072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 

0721.01.4 Հացաթխման 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0721.01.01.4 Հացթուխ 3 1 

0721.01.02.4 Օպերատոր` 
խմորման մեքե-
նաների 

3 1 

0721.02.4 Շաքարի ար-
տադրության 
տեխնոլոգիա 

0721.02.01.4 Օպերատոր` շա-
քարի արտադրու-
թյան գոլորշիաց-
ման կայանքի 

3 1 

0721.02.02.4 Օպերատոր` շա-
քարի հյութի դե-
ֆեկոսատուրա-
ցիոն գործընթացի 

3 1 

0721.02.03.4 Օպերատոր` շա-
քարի արտադրու-
թյան դիֆուզիոն 
գործընթացի 

3 1 

0721.03.4 Գինեգործու-
թյուն և հյութե-
րի արտադրու-
թյուն 

0721.03.01.4 Վարպետ` գինու 
և հյութերի նախ-
նական արտա-
դրության 

3 1 

0721.03.02.4 Օպերատոր` 
հյութերի և օշա-
րակների արտա-
դրության 

3 1 

0721.04.4 Կենդանական 
հումքի նախ-
նական վերա-
մշակում 

0721.04.01.4 Պատրաստող` 
բնական երշիկա-
յին թաղանթի 

3 1 

0721.04.02.4 Մսագործ 3 1 

0721.05.4 Մսամթերքի 
արտադրու-
թյուն 

0721.05.01.4 Օպերատոր` 
մսամթերքի ջեր-
մային մշակման 
կայանքի 

3 1 

0721.05.02.4 Օպերատոր` կի-
սաֆաբրիկատնե-
րի ջերմային 
մշակման կայան-

3 1 
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քի 

0721.05.03.4 Պատրաստող` 
մսի կիսաֆաբրի-
կատների 

3 1 

0721.05.04.4 Օպերատոր` 
եփած երշիկեղե-
նի արտադրու-
թյան ավտոմա-
տացված գծի 

3 1 

0721.05.05.4 Օպերատոր` 
նրբերշիկի ար-
տադրության ավ-
տոմատացված 
գծի 

3 1 

0721.06.4 Ձկնեղենի վե-
րամշակման 
տեխնոլոգիա 

0721.06.01.4 Մշակող` ձկնա-
մթերքի 

3 1 

0721.06.02.4 Օպերատոր` 
ձկնամթերքի 
ծխահարման 
սարքավորման 

3 1 

0721.07.4 Յուղի, պանրի 
և կաթի արտա-
դրության տեխ-
նոլոգիա 

0721.07.01.4 Օպերատոր` 
պաստերացման 
սարքավորման 

3 1 

0721.07.02.4 Օպերատոր` չոր 
կաթնային մթերք-
ների արտադրու-
թյան սարքավո-
րումների 

3 1 

0721.07.03.4 Օպերատոր` 
սուբլիմացիոն 
գործընթացի 
սարքավորման 

3 1 

0721.07.04.4 Օպերատոր` 
յուղի, պանրի և 
կաթի արտա-
դրության գոլոր-
շիացման և 
խտացման սար-
քավորումների 

3 1 
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0721.07.05.4 Օպերատոր՝ 
պաղպաղակի 
արտադրության 
հոսքային գծի 

3 1 

0721.07.06.4 Վարպետ՝ կաթ-
նային և կաթնա-
թթվային մթերք-
ների արտադրու-
թյան 

3 1 

0721.07.07.4 Օպերատոր՝ 
թթվակաթնային և 
մանկական կաթ-
նային մթերքների 
արտադրության 

3 1 

0721.07.08.4 Պանրագործ 3 1 

0721.08.4 Հրուշակեղենի 
տեխնոլոգիա 

0721.08.01.4 Հրուշակագործ 3 1 

0721.08.02.4 Պատրաստող՝ 
բիսկվիտների 

3 1 

0721.08.03.4 Պատրաստող՝ 
վաֆլիների 

3 1 

0721.08.04.4 Պատրաստող՝ 
դրաժեների 

3 1 

0721.08.05.4 Պատրաստող՝ 
կարամելի 

3 1 

0721.08.06.4 Պատրաստող՝ 
կոնֆետների 

3 1 

0721.08.07.4 Պատրաստող՝ 
մարմելադային 
մթերքների 

3 1 

0721.08.08.4 Օպերատոր` 
կշռաբաշխիչ-
փաթեթավորող 
մեքենաների 

3 1 

0721.09.4 Ճարպայուղա-
յին արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0721.09.01.4 Օպերատոր` մա-
յոնեզի պատ-
րաստման կա-
յանքի 

3 1 

0721.09.02.4 Օպերատոր` յու-
ղերի և ճարպերի 
բյուրեղացման 

3 1 



 

184 
 

կայանքի 

0721.09.03.4 Օպերատոր` 
մարգարինի ար-
տադրութան հոս-
քային գծի 

3 1 

0722 Նյութեր 

0722.01.4 Անտառային 
համալիր սար-
քավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0722.01.01.4 Փականագործ` 
փայտամթերման 
սարքավորումնե-
րի նորոգման 

3 1 

0722.02.4 Փայտամշակ-
ման արտա-
դրությունների 
սարքավորում-
ների շահա-
գործում և 
տեխնոլոգիա 

0722.02.01.4 Պատրաստող` 
կահույքի 
զարդային 
տարրերի 

3 1 

0722.02.03.4 Օպերատոր` 
փայտամշակման 
սարքավորումնե-
րի և հոսքային 
գծերի 

3 1 

0722.03.4 Սինթետիկ խե-
ժերի, պլաստ-
մասսաների 
արտադրու-
թյուն և դրանց 
վերամշակում 

0722.03.01.4 Ձուլող` պլաստ-
մասսայի 

3 1 

0722.04.4 Քիմիական 
մանրաթելերի 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0722.04.01.4 Օպերատոր` քի-
միական մանրա-
թելերի արտա-
դրական գործըն-
թացի 

3 1 

0722.04.02.4 Օպերատոր` քի-
միական մանրա-
թելերի ոլորման 
ու ձգման 

3 1 

0722.05.4 Ապակեթելա-
յին նյութերի 
արտադրու-
թյուն 

0722.05.01.4 Օպերատոր` 
ապակեթելային 
նյութերի մշակ-
ման արտադրա-

3 1 
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կան գործընթացի 

0722.05.02.4 Օպերատոր` 
ապակեմանրա-
թելերի ոլորման 
սարքավորումնե-
րի 

3 1 

0722.06.4 Ապակու 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0722.06.01.4 Պատրաստող-
փչահարող` 
ապակե պատ-
րաստվածքների 

3 1 

0722.06.02.4 Փայլեցնող` 
ապակու և ապա-
կե պատրաստ-
վածքների 

3 1 

0722.06.03.4 Հղկող` ապակու 
և ապակե պատ-
րաստվածքների 

3 1 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.01.4 Կտորեղենի 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0723.01.01.4 Օպերատոր՝ 
հանգուցագործող 
մեքենայի 

3 1 

0723.01.02.4 Վերականգնող՝ 
թեթև արդյունա-
բերության պատ-
րաստի արտա-
դրանքի 

3 1 

0723.01.03.4 Ջուլհակ 3 1 

0723.02.4 Մանվածքի և 
մանվածքային 
իրերի տեխնո-
լոգիա 

0723.02.01.4 Գործող 3 1 

0723.02.02.4 Մանող 3 1 

0723.02.03.4 Օպերատոր՝ գոր-
ծող սարքավո-
րումների 

3 1 

0723.02.04.4 Օպերատոր՝ 
սանդերքագզիչ 
սարքավորում-
ների 

3 1 
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0723.02.05.4 Օպերատոր՝ 
մանվածքի փա-
թաթման սարքա-
վորումների 

3 1 

0723.02.06.4 Օպերատոր՝ ժա-
պավենի արտա-
դրության սար-
քավորումների 

3 1 

0723.02.07.4 Հյուսող՝ մանված-
քի 

3 1 

0723.03.4 Կարի արտա-
դրության տեխ-
նոլոգիա 

0723.03.01.4 Օպերատոր՝ կա-
րի սարքավո-
րումների 

3 1 

0723.03.02.4 Դերձակ 3 1 

0723.03.03.4 Ձևարար 3 1 

0723.03.04.4 Ջերմամշակող՝ 
հագուստների 

3 1 

0723.04.4 Կաշվե իրերի 
արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիա 

0723.04.01.4 Մշակող՝ կաշվե 
իրերի արտա-
դրության դետալ-
ների, կիսաֆաբ-
րիկատների և 
պատրաստվածք-
ների 

3 1 

0723.04.02.4 Օպերատոր՝ կաշ-
վե իրերի արտա-
դրության հոսքա-
յին գծի 

3 1 

0723.04.03.4 Կարող՝ կաշվե 
իրերի 

3 1 

0723.04.04.4 Ձևարար՝ կաշվե 
պատրաստվածք-
ների 

3 1 

0723.04.05.4 Հավաքող՝ կաշվե 
պատրաստվածք-
ների 

3 1 

0723.05.4 Կոշիկի արտա-
դրության տեխ-
նոլոգիա 

0723.05.01.4 Կոշկարար՝ օրթո-
պեդիական կո-
շիկների 

3 1 
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0723.05.02.4 Կոշկակար 3 1 

0723.05.03.4 Օպերատոր՝ կո-
շիկի ձևման սար-
քավորումների 

3 1 

0724 Ընդերքաբանություն 

0724.01.4 Օգտակար հա-
նածոների հա-
րստացում 

0724.01.01.4 Օպերատոր` 
հանքաքարի հա-
րստացման կա-
յանքի 

3 1 

0724.01.02.4 Օպերատոր` լեռ-
նարդյունաբերա-
կան մեքենաների 

3 1 

0724.01.03.4 Բաժնաչափող 3 1 

0724.02.4 Լեռնային 
աշխատանք-
ներ 

0724.02.01.4 Պայթեցնող 3 1 

0724.02.02.4 Լեռնագործ` մա-
քրման հանքա-
խորշի 

3 1 

0724.03.4 Հանքարդյու-
նաբերական 
մեքենաների և 
սարքավորում-
ների շահա-
գործում 

0724.03.01.4 Օպերատոր` 
խտացուցիչների 

3 1 

0724.03.02.4 Օպերատոր` 
ջարդման կա-
յանքների 

3 1 

0724.03.03.4 Օպերատոր` 
աղացման կա-
յանքների 

3 1 

0724.03.04.4 Օպերատոր` 
հանքարդյունա-
բերության հեռա-
կառավարման 
վահանակի 

3 1 

0724.03.05.4 Օպերատոր` 
հանքաքարի չո-
րացման կայանքի 

3 1 

0724.03.06.4 Օպերատոր` 
հանքաքարի 
քամման կայանքի 

3 1 

0724.03.07.4 Օպերատոր` օգ-
տակար հանածո-
ների արդյունա-

3 1 
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հանման արտա-
դրության գոլոր-
շիացման կայան-
քի 

0724.04.4 Հետախուզա-
կան-շահագոր-
ծական հորա-
տում 

0724.04.01.4 Մոնտաժող` հո-
րատման աշտա-
րակի 

3 1 

0724.04.02.4 Էլեկտրամոնտաժ
ող` հորատման 
աշտարակի 

3 1 

0724.04.03.4 Օպերատոր` հո-
րատման սարքա-
վորումների 

3 1 

0724.05.4 Հորատանցքե-
րի շահագոր-
ծում 

0724.05.01.4 Արհեստավոր` 
հորատանցքերի 
շահագործման 

3 1 

0728 Միջոլորտային մասնագիտություններ 

0728.01.4 Լաբորատոր 
հետազոտու-
թյուններ և չա-
փումներ ար-
տադրությու-
նում 

0728.01.01.4 Լաբորանտ՝ ֆի-
զիկա-մեխանի-
կական փորձար-
կումների 

3 1 

0728.01.02.4 Լաբորանտ՝ քի-
միական անալի-
զի 

3 1 

0728.01.03.4 Լաբորանտ՝ քի-
միական-բակտե-
րիոլոգիական 
անալիզի 

3 1 

0728.01.04.4 Հսկիչ՝ եռակցման 
աշխատանքների 

3 1 

0728.01.05.4 Հսկիչ՝ հաստոց-
ներով մշակման և 
փականագոր- 
ծական աշխա-
տանքների 

3 1 

0728.01.06.4 Հսկիչ՝ էլեկտրա-
վակուումային 
եղանակով  
դետալների և 
սարքերի արտա-

3 1 
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դրության 

0728.01.07.4 Հսկիչ՝ ժամա-
ցույցների և ժա-
մացույցի քարերի 
արտադրության 

3 1 

0728.01.08.4 Հսկիչ՝ օպտիկա-
կան դետալների 
և սարքերի ար-
տադրության 

3 1 

0728.01.09.4 Հսկիչ՝ ռադիո-
էլեկտրոնային 
սարքերի, սար-
քավորումների և 
ապարատների 
արտադրության 

3 1 

0728.01.10.4 Հսկիչ` քիմիա-
կան մանրաթելե-
րի արտադրու-
թյան տեխնոլո-
գիական պրոցես-
ների և արտա-
դրանքի որակի 

3 1 

0728.01.11.4 Հսկիչ` ապակե 
մանրաթելերի և 
ապակե պլաս-
տիկ նյութերի 
արտադրական 
գործընթացի 

3 1 

0728.01.12.4 Հսկիչ՝ մանվածքի 
և մանվածքային 
իրերի որակի 

3 1 

0728.01.13.4 Հսկիչ՝ կարի ար-
տադրության 
նյութերի, իրերի, 
ձևվածքների և 
ձևանների (լեկալ-
ների) 

3 1 

0728.01.14.4 Հսկիչ՝ կաշվե 
իրերի արտա-

3 1 
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դրության արտա-
դրանքի, կիսա-
ֆաբրիկատների 
և նյութերի 

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.4 Վերանորոգ-
ման աշխա-
տանքների 
իրականացում 

0732.01.01.4 Ամրանագործ 3 1 

0732.01.02.4 Բետոնագործ 3 1 

0732.01.03.4 Որմնադիր 3 1 

0732.02.4 Շինարարա-
կան մոնտա-
ժային աշխա-
տանքների 
իրականացում 

0732.02.01.4 Մոնտաժող՝ շեն-
քերի, շինություն-
ների և կառուց-
վածքների 

3 1 

0732.03.4 Կամուրջների 
մոնտաժային 
աշխատանքնե-
րի իրականա-
ցում 

0732.03.01.4 Մոնտաժող՝ 
կամուրջների 

3 1 

0732.04.4 Հարդարման 
շինարարական 
աշխատանք-
ների իրակա-
նացում 

0732.04.01.4 Երեսապատող՝ 
կերամիկական 
սալիկներով 

3 1 

0732.04.02.4 Երեսապատող՝ 
սինթետիկ նյու-
թերով 

3 1 

0732.04.03.4 Երեսապատող՝ 
բնական և ար-
հեստական քարե 
սալիկներով 

3 1 

0732.04.04.4 Խճանկարչագործ 3 1 

0732.04.05.4 Ծեփագործ 3 1 

0732.04.06.4 Ներկարար 3 1 

0732.05.4 Տանիքագոր-
ծական աշխա-
տանքների 
իրականացում 

0732.05.01.4 Թիթեղագործ 3 1 

0732.05.02.4 Տանիքագործ 3 1 

0732.06.4 Ատաղձագոր-
ծական, ման-

0732.06.01.4 Փայտասալիկագո
րծ 

3 1 
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րահատակա-
գործական, 
ապակեգործա-
կան աշխա-
տանքներ 

0732.06.02.4 Հյուսն 3 1 

0732.06.03.4 Ապակեգործ 3 1 

0732.07.4 Ճանապարհա-
շինարարական 
և բարելավման 
աշխատանքնե-
րի տեխնիկա-
կան ապահո-
վում 

0732.07.01.4 Փականագործ՝ 
ճանապարհաշի-
նարարական մե-
քենաների և 
տրակտորների 
նորոգման 

3 1 

0732.07.02.4 Օպերատոր` 
բուլդոզերի 

3 1 

0732.07.03.4 Օպերատոր` 
մղանի 

3 1 

0732.07.04.4 Օպերատոր` 
տրակտորի 

3 1 

0732.08.4 Շինարարա-
կան մեքենա-
ների և մեխա-
նիզմների մոն-
տաժում և կար-
գաբերում 

0732.08.01.4 Փականագործ՝ 
շինարարական 
մեքենաների և 
մեխանիզմների 
մոնտաժման և 
կարգաբերման 

3 1 

0732.09.4 Տեխնոլոգիա-
կան սարքավո-
րումների, խո-
ղովակատար-
ների և մետա-
ղական կա-
ռույցների մոն-
տաժում 

0732.09.01.4 Մոնտաժող՝ սա-
նիտարատեխնի-
կական համա-
կարգերի և սար-
քավորումների 

3 1 

0732.09.02.4 Մոնտաժող՝ օդա-
փոխության, օդա-
մղման և օդորակ-
ման սարքավո-
րումների 

3 1 

0732.09.03.4 Փականագործ՝ 
սանիտարատեխ-
նիկական համա-
կարգերի, հան-
գույցների և դե-
տալների նորոգ-
ման 

3 1 
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0732.10.4 Գազի սարքա-
վորումների և 
ստորգետնյա 
գազատարների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0732.10.01.4 Փականագործ՝ 
գազի սարքավո-
րումների շահա-
գործման, տեխնի-
կական սպա-
սարկման և նո-
րոգման 

3 1 

0732.10.02.4 Փականագործ՝ 
ստորգետնյա 
գազատարների 
շահագործման, 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

3 1 

0732.11.4 Հիդրոտեխնի-
կական և ջեր-
մային նշանա-
կության շինու-
թյունների մոն-
տաժային աշ-
խատանքների 
իրականացում 

0732.11.01.4 Մոնտաժող՝ 
հիդրոտեխնիկա-
կան և ջերմային 
նշանակության 
շինությունների 

3 1 

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  
081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Պտղաբուծություն և անասնապահություն 

0811.01.4 Գյուղացիա-
կան (ֆերմերա-
յին) տնտեսու-
թյան կազմա-
կերպում 

0811.01.01.4 Ֆերմեր` գյուղա-
տնտեսական ար-
տադրության 

3 1 

0811.02.4 Անասնապա-
հական մթերք-
ների արտա-
դրություն 

0811.02.01.4 Օպերատոր՝ 
անասնապահա-
կան համալիրնե-
րի 

3 1 

0811.02.02.4 Օպերատոր՝ մե-
քենայացված կի-
թի 

3 1 

0811.03.4 Թռչնաբուծու-
թյուն 

0811.03.01.4 Օպերատոր՝ 
թռչնաբուծական 

3 1 
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ֆերմաների 

0811.04.4 Խոզաբուծու-
թյուն 

0811.04.01.4 Օպերատոր՝ խո-
զաբուծական հա-
մալիրների 

3 1 

0811.05.4 Բուսաբուծու-
թյուն 

0811.05.01.4 Բանջարաբույծ 3 1 

0812 Այգեգործություն 

0812.01 Այգեգործությու
ն 

0812.01.01 
Այգեգործ 

3 1 

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821 Անտառային տնտեսություն 

0821.01 Անտառային 
տնտեսություն 

0821.01.01 Անտառապահ 3 1 

0821.01.02 Անտառաբույժ 3 1 

0821.02 Պարտեզապու-
րակային գործ 

0821.02.01 Այգեպան 3 1 

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

0913 Քույրական գործ 

0913.01.4 Հիվանդի ընդ-
հանուր խնամք 

0913.01.01.4 Կրտսեր բուժ-
քույր/բուժեղբայր/ 

3 1 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.4 Դեղանյութերի, 
վիտամինների 
և կենսաբանա-
կան միացու-
թյունների ար-
տադրություն 

0916.01.01.4 Օպերատոր` դե-
ղանյութերի ֆեր-
մենտացման կեն-
սաբանական 
սինթեզի գործըն-
թացի 

3 1 

0916.01.02.4 Օպերատոր` դե-
ղամիջոցների 
արտադրական 
գործընթացի 

3 1 

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 
101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 
1012.01.4 Վարսավիրա-

կան արվեստ և 
1012.01.01.4 Մատնահարդար 3 1 

1012.01.02.4 Դիմահարդար 3 1 
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զարդային դի-
մահարդարում 

1012.01.03.4 Վարսահարդար 3 1 

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.01.4 Հյուրանոցային 
տնտեսություն 

1013.01.01.4 Սպասուհի 3 1 

1013.02.4 Հանրային 
սննդի մատու-
ցում 

1013.02.01.4 Բարմեն 3 1 

1013.02.02.4 Բուֆետապան 3 1 

1013.02.03.4 Մատուցող 3 1 

1013.03.4 Խոհարարա-
կան գործ 

1013.03.01.4 Խոհարար 3 1 

1013.03.02.4 Խոհարար՝ ման-
կական սննդի 

3 1 

1013.04.4 Հագուստի քի-
միական մաք-
րում և ներկում 

1013.04.01.4 Օպերատոր` հա-
գուստի քիմիա-
կան ներկման 

3 1 

1013.04.02.4 Օպերատոր` հա-
գուստի քիմիա-
կան լվացման 

3 1 

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 
1032.01.4 Ոստիկանա-

կան գործ 1032.01.01.4 Ոստիկան 
- 6 ամիս 

1032.02.4 Թիկնապահա-
կան գործ 1032.02.01.4 Թիկնապահ 

3 1 

1032.03.4 Պահնորդական 
գործ 

1032.03.01.4 Պահնորդ 2 
տար
ի 4 

ամիս 

4 ամիս 

1032.04.4 Քրեակատարո-
ղական գործ 

1032.04.01.4 Քրեակատարող - 6 ամիս 

1032.05.4 Հրդեհաշիջում 1032.05.01.4 Հրշեջ 3 1 

 
1032.06.4 

Հրշեջ-փրկա-
րարական հա-
տուկ տեխնի-
կայի շահա-
գործում 

1032.06.01.4 Փրկարար-
վարորդ 

3 1 

1032.06.02.4 Մոտորանավա-
կավար-փրկա-
րար 

3 1 

 032.07.4 Ջրափրկարա-
րություն 

1032.07.01.4 Ջրափրկարար 3 1 

1032.07.02.4 Ջրասուզակ-
փրկարար 

3 1 
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104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 
1041.01.4 Վերամբարձ-

տրանսպոր-
տային միջոց-
ների տեխնի-
կական շահա-
գործում 

1041.01.01.4 Օպերատոր` ավ-
տոկռունկի 

3 1 

1041.01.02.4 Օպերատոր` աշ-
տարակային 
կռունկի 

3 1 

1041.02.4 Տրանսպորտա-
յին միջոցների 
շահագործում 
և նորոգում 
(ըստ տեսակ-
ների) 

1041.02.01.4 Վարորդ` տրոլեյ-
բուսի 

3 1 

1041.02.02.4 Մեքենավար` 
մետրոյի էլեկ-
տրագնացքի 

3 1 

1041.02.03.4 Փականագործ` 
Էլեկտրաշարժա-
կազմի նորոգման 

3 1 

1041.02.05.4 Փականագործ` 
ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի 
նորոգման 

3 1 

1041.03.4 

Գյուղատնտե-
սական աշխա-
տանքների 
տեխնիկական 
ապահովում 

1041.03.01.4 

Փականագործ՝ 
գյուղատնտեսա-
կան մեքենաների 
և սարքավորում-
ների 

3 1 

1041.04.4 Հրշեջ-փրկա-
րարական հա-
տուկ տեխնի-
կայի նորոգում 

1041.04.01.4 Փականագործ՝ 
հրշեջ-փրկարա-
րական նշանա-
կության հատուկ 
տեխնիկայի 

3 1 

1041.05.4 Երկաթուղային 
տրանսպորտի 
շարժակազմի 
շահագործում 
և նորոգում 

1041.05.01.4 Օգնական` գնաց-
քի մեքենավարի 

3 1 

1041.05.02.4 Զննող-նորոգող` 
վագոնների 

3 1 

1041.05.03.4 Էլեկտրամեխա-
նիկ` գնացքի 

3 1 

1041.06.4 Երկաթուղու և 
գծային տնտե-
սության շահա-

1041.06.01.4 Մոնտաժող` գծա-
յին ճանապարհ-
ների 

3 1 
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գործում 1041.06.02.4 Փականագործ` 
գծային մեքենա-
ների և մեխա-
նիզմների 

3 1 

1041.07.4 Փոխադրում-
ների սպասար-
կում երկաթու-
ղային տրանս-
պորտում 

1041.07.01.4 Ուղեկցող` մար-
դատար վագոնի 

3 1 

»: 
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Ց Ա Ն Կ 
 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝  
ԸՍՏ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՁԵՎԻ, ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
 

Մասնագիտության 
դասիչն ու անվանումը 

Որակավորման դասիչն ու 
անվանումը 

Առկա 
ուսումնա-
ռության 

տևողությու-
նը (տարի) 

Հե
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ջն
ա
կա
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թյ
ա
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հի

մք
ով

 

Հի
մն

ա
կա

ն 
կր

թո
ւթ

յա
ն 

հի
մք

ով
 

Մ
իջ

նա
կա

րգ
 կ
րթ

ու
թյ
ա
ն 

հի
մք

ով
 

01 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

011 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

0112 Նախադպրոցական կրթություն 
0112.01.5 Նախադպրո-

ցական կրթու-
թյուն 

0112.01.01.5 Դաստիարակ` 
նախադպրոցա-
կան կրթության 

3 2 3 

0112.02.5 Հատուկ նա-
խադպրոցա-
կան կրթու-
թյուն 

0112.02.01.5 Դաստիարակ` 
հատուկ նախա-
դպրոցական 
կրթության 

4 3 4 

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ դասավանդում 
0114.01.5 Ֆիզիկական 

կուլտուրա և 
սպորտ 

0114.01.01.5 Դասավանդող` 
ֆիզկուլտուրայի 

4 3 - 

0114.01.02.5 Մարզիչ 4 3 4 

0114.02.5 Երգ և երաժշ-
տություն 

0114.02.01.5 Դասավանդող` 
երգի և երաժշ-
տության 

4 3 4 

0114.03.5 Կերպարվեստ 
և գծագրու-

0114.03.01.5 Դասավանդող` 
կերպարվեստի 

4 3 4 
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թյուն և գծագրության 

0114.04.5 Պարի ուսու-
ցում 

0114.04.01.5 Պարուսույց 
4 3 - 

02 ԱՐՎԵՍՏ  

021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական սարքավորումներ և մեդիաարտադրություն 
0211.01.5 Ռեժիսուրա 0211.01.01.5 Ռեժիսոր 4 3 - 

0211.02.5 Լուսային ռե-
ժիսուրա 

0211.02.01.5 Լուսային ռեժի-
սոր 

4 3 - 

0211.03.5 Լուսանկար-
չական գործ 

0211.03.01.5 Լուսանկարիչ 3,5 2,5 3,5 

0211.04.5 Հրատարակ-
չական գործ 

0211.04.01.5 Մասնագետ` 
հրատարակչա-
կան գործի 

  2 3 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 
0212.01.5 Դիզայն 0212.01.01.5 Դիզայներ 4 4 - 

0212.02.5 Հագուստի մո-
դելավորում և 
նախագծում 

0212.02.01.5 Մոդելավորող-
նախագծող՝ հա-
գուստի 

3 2 3 

0212.03.5 Մորթե արտա-
դրանքի մոդե-
լավորում և 
նախագծում 

0212.03.01.5 Գծագրող-ձևա-
վորող՝ մորթե 
արտադրատե-
սակների ար-
տադրության 

3 2 3 

0212.04.5 Կաշվե արտա-
դրանքի մոդե-
լավորում և 
նախագծում 

0212.04.01.5 Գծագրող-ձևա-
վորող՝ կաշվե 
արտադրատե-
սակների ար-
տադրության 

3 2 3 

0212.05.5 Մանվածքա-
յին և թեթև 
արդյունաբե-
րական իրերի 
երանգավո-
րում և գեղար-
վեստական 
ձևավորում 

0212.05.01.5 Գծագրող-ձևա-
վորող՝ ման-
վածքային և թե-
թև արդյունաբե-
րության արտա-
դրատեսակների 

3,5 2,5 3,5 
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0212.06.5 Խաղալիքի 
գեղարվեստա
կան նախա-
գծում, մոդելա-
վորում և ձևա-
վորում 

0212.06.01.5 Գծագրող-ձևա-
վորող՝ խաղա-
լիքների արտա-
դրության 

3 2 3 

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 
0213.01.5 Թատերային 

ձևավորման 
արվեստ 

0213.01.01.5 Նկարիչ` թա-
տերային ձևա-
վորման 

4 3 4 

0213.02.5 Գեղանկար-
չություն 

0213.02.01.5 Նկարիչ-դասա-
վանդող 

5 5 
- 

0213.03.5 Քանդակագոր
ծություն 

0213.03.01.5 Քանդակագործ-
դասավանդող 

5 5 
- 

0213.04.5 Արվեստի 
ստեղծագոր-
ծությունների 
վերականգ-
նում, կոնսեր-
վացում և 
պահպանում 

0213.04.01.5 Վերականգնող-
կոնսերվացնող՝ 
արվեստի 
ստեղծագործու-
թյունների 

4 3 4 

0214 Կիրառական արվեստ 
0214.01.5 Զարդակիրա-

ռական ար-
վեստ և ժողո-
վրդական ար-
հեստներ 

0214.01.01.5 Նկարիչ-ձևավո-
րող 

4 4 

- 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 
0215.01.5 Երգեցողու-

թյուն 
0215.01.01.5 Երգիչ-կատա-

րող 
4 4 

- 

0215.02.5 Երգչախմբա-
վարություն 

0215.02.01.5 Խմբավար, դա-
սավանդող 

4 4 
- 

0215.03.5 Երաժշտու-
թյան տեսու-
թյուն 

0215.03.01.5 Դասավանդող` 
երաժշտագիտա
կան տեսական 
առարկաների 

4 4 

- 

0215.04.5 Էստրադային 
արվեստ 

0215.04.01.5 Դերասան` 
էստրադայի 

4 4 
- 

0215.05.5 Պարարվեստ 0215.05.01.5 Դերասան` 3 2 - 
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բալետի 

0215.05.02.5 Դերասան` ժո-
ղովրդական 
պարային հա-
մույթի 

3 2 

- 

0215.05.03.5 Դերասան` 
համույթի 

3 2 
- 

0215.06.5 Գործիքային 
կատարողա-
կան արվեստ 
/ըստ գործիք-
ների տեսակ-
ների/ 

0215.06.01.5 Երաժիշտ-կա-
տարող, դասա-
վանդող /ըստ 
գործիքների 
տեսակների/ 

4 4 

- 

0215.07.5 Դերասանա-
կան արվեստ 

0215.07.01.5 Դերասան 4 3 
- 

0215.08.5 Կրկեսային 
արվեստ 

0215.08.01.5 Դերասան` 
կրկեսի 

4 3 
- 

0215.09.5 Երաժշտական 
գործիքների 
պատրաստում 
և նորոգում 

0215.09.01.5 Ազգային նվա-
գարանների 
պատրաստող և 
նորոգող 

- 2.5 

- 

0218 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 
0218.01.5 Երաժշտական 

գործիքների 
պատրաստում 
և նորոգում 
/ըստ գործիք-
ների տեսակ-
ների/ 

0218.01.01.5 Երաժշտական 
գործիքների 
պատրաստող և 
նորոգող /ըստ 
գործիքների 
տեսակների/ 

 
- 

 
2,5 

- 

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

032 ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

0322 Գրադարանավարություն, տեղեկատվություն և արխիվավարություն 
0322.01.5 Արխիվավա-

րություն՝ 
օտար լեզվի 
խորացված 
իմացությամբ 

0322.01.01.5 Արխիվավար 4 3 4 

0322.02.5 Գրադարանա-
յին գործ 

0322.02.01.5 Գրադարանա-
վար 

3 2 
3 
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04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն 
0411.01.5 Հաշվապահա-

կան հաշվա-
ռում 

0411.01.01.5 Հաշվապահ 3 2 3 

0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 
0412.01.5 Ֆինանսներ 0412.01.01.5 Ֆինանսիստ  3 2 3 

0412.02.5 Բանկային 
գործ 

0412.02.01.5 Մասնագետ` 
բանկային գործի 

3 2 3 

0412.03.5 Ապահովա-
գրական գործ 

0412.03.01.5 Գործակալ` 
ապահովագրա-
կան գործի  

3 2 3 

0413 Կառավարում և վարչարարություն 
0413.01.5 Մենեջմենթ 

/Կառավարում/ 
0413.01.01.5 Մենեջեր՝ 

առևտրի 
3 2 3 

0413.02.5 Սպասարկ-
ման կազմա-
կերպում 

0413.02.01.5 
Մենեջեր՝ սպա-
սարկման ոլոր-
տի 

3 2 3 

0413.03.5 Սպասարկում 
տրանսպոր-
տում 

0413.03.01.5 Մենեջեր` 
տրանսպորտի 
ոլորտի 

3 2 3 

0413.04.5 Հողային ռե-
սուրսների 
կառավարում 

0413.04.01.5 Մասնագետ` 
հողային ռե-
սուրսների կա-
ռավարման 

3 2 3 

0413.05.5 Սպասարկ-
ման կազմա-
կերպում հյու-
րանոցներում 
և զբոսաշրջա-
յին համալիր-
ներում 

0413.05.01.5 Մենեջեր՝ հյու-
րանոցների և 
զբոսաշրջային 
համալիրների 4 3 4 

0413.06.5 Զբոսաշրջային 
ծառայություն-
ների կազմա-
կերպում՝ 
օտար լեզվի 

0413.06.01.5 Մենեջեր՝ զբո-
սաշրջության 
ծառայություն-
ների սպա-
սարկման  

4 3 4 
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խորացված 
իմացությամբ 

0413.07.5 Հասարակա-
կան սննդի 
սպասարկման 
կազմակեր-
պում 

0413.07.01.5 Մենեջեր՝ հա-
սարակական 
սննդի սպա-
սարկման կազ-
մակերպման 

3 2 3 

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 
0414.01.5 Շուկայաբա-

նություն 
0414.01.01.5 Մարկետոլոգ 

3 2 3 
0414.02.5 Ապրանքագի-

տություն 
0414.02.01.5 Ապրանքագետ` 

պարենային 
ապրանքների 

3 2 3 

0414.02.02.5 Ապրանքագետ` 
ոչ պարենային 
ապրանքների 

3 2 3 

0414.03.5 Արտադրանքի 
ստանդարտա-
ցում և համա-
պատասխա-
նության հա-
վաստում 
/սերտիֆիկա-
ցում/  

0414.03.01.5 Տեխնիկ` ար-
տադրանքի 
ստանդար-
տացման և հա-
մապատասխա-
նության հա-
վաստագրման 

3 2 3 

0414.04.5 Գովազդային 
գործ 

0414.04.01.5 Գովազդային 
գործակալ 

3 2 3 

0415 Քարտուղարություն և գրասենյակային աշխատանք 
0415.01.5 Գործավարու-

թյուն՝ օտար 
լեզվի խորաց-
ված իմացու-
թյամբ 

0415.01.01.5 Գործավար 

4 3 4 

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 
0416.01.5 Առևտուր 0415.01.01.5 Կոմերսանտ 3 2 3 

042 ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

0421 Իրավունք 
0421.01.5 Իրավագիտու-

թյուն 
0421.01.01.5 Իրավագետ 

- 
2 3 
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0421.02.5 Իրավապահ-
պան գործու-
նեություն 

0421.02.01.5 Իրավապահ-
պան - 

2 3 

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 
0521.01.5 Շրջակա մի-

ջավայրի 
պահպանում և 
բնական պա-
շարների արդ-
յունավետ օգ-
տագործում 

0521.01.01.5 Բնօգտագործ-
ման մենեջեր 

3 2 3 

053 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

0532 Երկրաբանություն 
0532.01.5 Քարտեզա-

գրություն 
0532.01.01.5 Տեխնիկ` քար-

տեզագիր 
4 3 4 

0532.02.5 Ջրագրություն 0532.02.01.5 Տեխնիկ` 
ջրագիր 

4 3 4 

0532.03.5 Օդերևութա-
բանություն 

0532.03.01.5 Տեխնիկ` 
օդերևութաբան 

4 3 4 

0532.04.5 Ջրաերկրա-
բանություն  

0532.04.01.5 Տեխնիկ` 
ջրաերկրաբան 

4 3 4 

0532.05.5 Կիրառական 
գեոդեզիա 

0532.05.01.5 Մասնագետ` 
կիրառական 
գեոդեզիայի 

3,5 2,5 3,5 

0532.06.5 Աերոֆոտո-
գեոդեզիա 

0532.06.01.5 Մասնագետ` 
աերոֆոտոգեո-
դեզիայի 

3,5 2,5 3,5 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 

061 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 

0611 Ինֆորմատիկա 
0611.01.5  Տեղեկատվա-

կան ապահո-
վություն 

0611.01.01.5 Տեխնիկ` տեղե-
կատվական 
ապահովության 

4 3 4 

0611.02.5 Մեքենայաց-
ման և ավտո-
մատացման 

0611.02.01.5 Տեխնիկ` մեքե-
նայացման և 
ավտոմատաց-

3,5 2,5 3,5 
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միջոցներ  ման միջոցների 

0612 Տվյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում 
0612.01.5 Տեղեկատվու-

թյան մշակ-
ման և կառա-
վարման ավ-
տոմատացված 
համակարգեր 

0612.01.01.5 Տեխնիկ` տեղե-
կատվության 
մշակման և կա-
ռավարման ավ-
տոմատացված 
համակարգերի 
շահագործման 

4 3 4 

0612.02.5 Հաշվողական 
տեխնիկայի 
միջոցների և 
համակարգ-
չային ցանցե-
րի տեխնիկա-
կան սպասար-
կում 

0612.02.01.5 Տեխնիկ` հաշ-
վողական տեխ-
նիկայի և հա-
մակարգչային 
ցանցերի տեխ-
նիկական սպա-
սարկման 

4 3 4 

0612.03.5 Հաշվողական 
մեքենաներ, 
համալիրներ, 
համակարգեր 
և ցանցեր 

0612.03.01.5 Տեխնիկ` հաշ-
վողական մեքե-
նաների, համա-
լիրների, համա-
կարգերի և ցան-
ցերի շահա-
գործման 

4 3 4 

0613 Ծրագրային պահովման նախագծում և վերլուծություն 
0613.01.5 Հաշվողական 

տեխնիկայի և 
ավտոմատաց-
ված համա-
կարգերի 
ծրագրային 
ապահովում 

0613.01.01.5 Տեխնիկ-ծրագ-
րավորող 

4 3 4 

0613.02.5 Համակարգչա-
յին գեղարվես-
տական նա-
խագծում 

0613.02.01.5 Վեբ-դիզայներ 3 2 - 
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07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ 
0711.01.5 Անօրգանա-

կան նյութերի 
քիմիական 
տեխնոլոգիա 

0711.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ ան-
օրգանական 
նյութերի ար-
տադրության  

4 3 4 

0711.02.5 Օրգանական 
նյութերի քի-
միական տեխ-
նոլոգիա 

0711.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ օր-
գանական նյու-
թերի արտա-
դրության 

4 3 4 

0711.03.5 Էլեկտրաքի-
միական ար-
տադրություն 

0711.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ էլեկ-
տրաքիմիական 
արտադրության 

4 3 4 

0711.04.5 Երկրորդական 
հումքի վերա-
մշակում 

0711.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ երկ-
րորդական 
հումքի վերա-
մշակման տեխ-
նոլոգիական 
գործընթացի 

4 3 4 

0711.05.5 Վերամշակ-
ման արտա-
դրության քի-
միական տեխ-
նոլոգիա 

0711.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ վե-
րամշակման 
արտադրության 
քիմիական 
գործընթացի 

4 3 4 

0711.06.5 Իզոտոպների 
անջատման 
տեխնոլոգիա 

0711.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ իզո-
տոպների ան-
ջատման 

4 3 4 

0711.07.5 Կենսաքիմիա-
կան արտա-
դրություն 

0711.07.01.5 Տեխնոլոգ` կեն-
սաքիմիական 
արտադրու-
թյուն 

4 3 4 

0711.08.5 Իրերի քիմիա-
կան մշակում 

0711.08.01.5 Տոխնոլոգ՝ իրե-
րի քիմիական 
մշակման 

4 3 4 
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0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

0712.01.5 Շրջակա մի-
ջավայրի 
պահպանում և 
բնական պա-
շարների արդ-
յունավետ օգ-
տագործում 

0712.01.01.5 Տեխնիկ-էկոլոգ՝ 
շրջակա միջա-
վայրի պահ-
պանման և բնա-
կան պաշարնե-
րի արդյունա-
վետ օգտագործ-
ման 

3 2 3 

0712.02.5 Դոզաչափու-
թյուն և ճառա-
գայթապաշտ-
պանություն 

0712.02.01.5 Տեխնիկ-դոզի-
մետրիստ՝ ճա-
ռագայթային 
պաշտպանու-
թյան և ան-
վտանգության 

4 3 4 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 
0713.01.5 Էլեկտրական 

կայաններ, 
ցանցեր և հա-
մակարգեր 

0713.01.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրական կա-
յանների, ցան-
ցերի և համա-
կարգերի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.02.5 Հիդրոէլեկ-
տրաէներգե-
տիկական կա-
յանքներ 

0713.02.01.5 Տեխնիկ՝ հիդրո-
էլեկտրաէներգե
տիկական կա-
յանքների շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.03.5 Ջերմաէլեկ-
տրակայան-
ներ 

0713.03.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայան-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 
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0713.04.5 Ատոմային և 
միջուկային 
էներգետիկա-
կան կայանք-
ներ 

0713.04.01.5 Տեխնիկ՝ ատո-
մային և միջու-
կային էներգե-
տիկական կա-
յանքների շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0713.05.5 Ատոմային 
էլեկտրակա-
յաններ և սար-
քեր 

0713.05.01.5 Տեխնիկ՝ ատո-
մային էլեկ-
տրակայանների 
և սարքերի շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0713.06.5 Ջերմամատա-
կարարում և 
ջերմատեխնի-
կական սար-
քավորումներ 

0713.06.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմա-
մատակարար-
ման և ջերմա-
տեխնիկական 
սարքավորում-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.07.5 Էլեկտրաէներ-
գետիկական 
գործավարա-
կան կառա-
վարման հա-
մակարգեր և 
միջոցներ 

0713.07.01.5 Տեխնիկ՝ Էլեկ-
տրաէներգետի-
կական համա-
կարգերի և 
տեխնիկական 
միջոցների գոր-
ծավարական 
կառավարման 

3,5 2,5 3,5 

0713.08.5 Ջրի, վառելիքի 
և քսանյութերի 
տեխնոլոգիա 
էլեկտրակա-
յաններում 

0713.08.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրակայաննե-
րում ջրի, վառե-
լիքի և քսանյու-
թերի մատուց-
ման 

3,5 2,5 3,5 

0713.09.5 Էլեկտրահա-
ղորդման գծե-

0713.09.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրահաղորդ- 3,5 2,5 3,5 
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րի տեղակա-
յում և շահա-
գործում 

ման գծերի տե-
ղակայման և 
շահագործման  

0713.10.5 Էլեկտրամա-
տակարարում 
(ըստ ճյուղե-
րի) 

0713.10.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրամատակա-
րարման ցանցե-
րի (ըստ ճյուղե-
րի) 

4 3 4 

0713.11.5 Էլեկտրական 
մեքենաներ և 
ապարատներ 

0713.11.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրական մեքե-
նաների և 
ապարատների 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0713.12.5 Էլեկտրամե-
կուսիչ, մալու-
խային և 
խտարարման 
տեխնիկա 

0713.12.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրամեկուսիչ, 
մալուխային և 
խտարարման 
տեխնիկական 
միջոցների շա-
հագործման և 
սպասարկման 

4 3 4 

0713.13.5 Էլեկտրատեխ-
նիկական 
սարքեր 

0713.13.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրատեխնիկա-
կան սարքերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0713.14.5 Էլեկտրամե-
խանիկական 
սարքավո-
րումների 
տեխնիկական 
շահագործում 
և սպասար-
կում 

0713.14.01.5 Էլեկտրամեխա-
նիկ 

4 3 4 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 
0714.01.5 Օպտիկական 

և օպտիկա-
0714.01.01.5 Տեխնիկ՝ օպտի-

կական և օպտի- 4 3 4 
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կան-էլեկտրո-
նային սարքեր 
և համակար-
գեր 

կական-էլեկ-
տրոնային սար-
քերի և համա-
կարգերի նո-
րոգման 

0714.02.5 Միկրոէլեկ-
տրոնիկա 

0714.02.01.5 Տեխնիկ՝ միկրո-
էլեկտրոնային 
սարքավորում-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.03.5 Էլեկտրոնային 
սարքեր և 
սարքավո-
րումներ 

0714.03.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրոնային սար-
քավորումների 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.04.5 Էլեկտրոնային 
տեխնիկայի 
արտադրու-
թյան համար 
կիրառվող 
սարքավո-
րումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0714.04.01.5 Տեխնիկ՝ 
էլեկտրոնային 
տեխնիկայի 
արտադրության 
սարքավորում-
ների տեխնիկա-
կան շահագործ-
ման և տեխնի-
կական սպա-
սարկման 

4 3 4 

0714.05.5 Ռադիոէլեկ-
տրոնային 
տեխնիկայի 
տեխնիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 
(ըստ ճյուղե-
րի) 

0714.05.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիո-
էլեկտրոնային 
սարքերի և 
սարքավորում-
ների տեխնիկա-
կան սպասարկ-
ման և նորոգ-
ման (ըստ ճյու-
ղերի) 

4 3 4 

0714.06.5 Ռադիոէլեկ-
տրոնային 
գործիքային 

0714.06.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիո-
էլեկտրոնային 
սարքերի նո-

4 3 4 



 

211 
 

սարքեր րոգման 
0714.07.5 Կապի ցանցեր 

և հաղորդակց-
ման համա-
կարգեր 

0714.07.01.5 Տեխնիկ՝ կապի 
ցանցերի և հա-
ղորդակցման 
համակարգերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0714.08.5 Բազմուղի հե-
ռահաղոր-
դակցման հա-
մակարգեր 

0714.08.01.5 Տեխնիկ՝ բազմ-
ուղի հեռահա-
ղորդակցման 
համակարգերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0714.09.5 Կապի միջոց-
ների շահա-
գործում 

0714.09.01.5 Տեխնիկ՝ կապի 
միջոցների շա-
հագործման 

3,5 2,5 3,5 

0714.10.5 Ռադիոկապ, 
ռադիոհաղոր-
դում և հեռուս-
տատեսու-
թյուն 

0714.10.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիո-
կապի, ռադիո-
հաղորդումների 
և հեռուստատե-
սային սարքա-
վորումների շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

3,5 2,5 3,5 

0714.11.5 Ավտոմատի-
կան, հեռուս-
տամեխանի-
կան և կապը 
տրանսպոր-
տում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

0714.11.01.5 Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտա-
յին միջոցների 
հեռուստամե-
խանիկայի, կա-
պի և ավտոմատ 
համակարգերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.12.5 Փոստային 
կապ 

0714.12.01.5 Մասնագետ` 
փոստային կա-
պի 

3 2 3 
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0714.13.5 Կինոսարքա-
վորումների և 
տեսատեխնի-
կայի շահա-
գործում 

0714.13.01.5 Տեխնիկ՝ կինո-
սարքավորում-
ների և տեսա-
տեխնիկայի շա-
հագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.14.5 Հնչյունային 
տեխնիկայի 
սպասարկում 

0714.14.01.5 Տեխնիկ՝ հնչյու-
նային տեխնի-
կայի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.15.5 Լսատեսողա-
կան տեխնիկա 
և լսատեսողա-
կան ծրագրե-
րի ձայնա-
տեխնիկական 
ապահովում 

0714.15.01.5 Տեխնիկ՝ լսատե-
սողական տեխ-
նիկայի և լսա-
տեսողական 
ծրագրերի ձայ-
նատեխնիկա-
կան ապահով-
ման 

4 3 4 

0714.16.5 Տեխնոլոգիա-
կան գործըն-
թացների և 
արտադրու-
թյունների ավ-
տոմատացում 

0714.16.01.5 Տեխնիկ՝ տեխ-
նոլոգիական և 
արտադրական 
գործընթացների 
ավտոմատաց-
ման (ըստ ճյու-
ղերի) 

4 3 4 

0714.17.5 Կառավարման 
ավտոմատաց-
ված համա-
կարգեր 

0714.17.01.5 Տեխնիկ՝ կառա-
վարման ավտո-
մատ համա-
կարգերի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.18.5 Ռադիոսար-
քաշինություն 

0714.18.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիո-
սարքերի ար-
տադրության 

4 3 4 
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0714.19.5 Ռադիոազդա-
նշանների 
նույնականաց-
ման և առա-
ջացման սար-
քեր 

0714.19.01.5 Տեխնիկ՝ ռադիո-
ազդանշանների 
նույնականաց-
ման և առաջաց-
ման սարքերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.20.5 Տրանսպոր-
տային ռադիո-
էլեկտրոնային 
սարքավո-
րումների 
տեխնիկական 
շահագործում 
(ըստ տրանս-
պորտի տե-
սակների) 

0714.20.01.5 Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտա-
յին ռադիոէլեկ-
տրոնային սար-
քավորումների 
տեխնիկական 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0714.21.5 Էլեկտրաէներ-
գետիկական 
համակարգե-
րի ռելեային 
պաշտպանու-
թյուն և ավտո-
մատացում 

0714.21.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրաէներգետի-
կական համա-
կարգերի ռե-
լեային պաշտ-
պանության և 
ավտոմատաց-
ման 

3,5 2,5 3,5 

0714.22.5 Ջերմաէլեկ-
տրակայաննե-
րի տեխնոլո-
գիական գործ-
ընթացների 
ավտոմատա-
ցում 

0714.22.01.5 Տեխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայան-
ների տեխնոլո-
գիական գործ-
ընթացների ավ-
տոմատացման 

3,5 2,5 3,5 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 
0715.01.5 Հոլակային 

սարքեր 
0715.01.01.5 Տեխնիկ՝ հոլա-

կային սարքերի 
նորոգման 

4 3 4 

0715.02.5 Հղկիչ և 
ալմաստե 
գործիքներ 

0715.02.01.5 Տեխնիկ՝ 
հղկման և ալ-
մաստե գործիք-

4 3 4 
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ների արտա-
դրության 

0715.03.5 Եռակցման 
արտադրու-
թյուն 

0715.03.01.5 Տեխնիկ՝ եռակց-
ման արտա-
դրության 

4 3 4 

0715.04.5 Իրերի արտա-
դրություն ավ-
տոմատ ռոտո-
րային և ռոտո-
րային-հոսքա-
յին գծերի վրա 

0715.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ավ-
տոմատ ռոտո-
րային և ռոտո-
րային-հոսքա-
յին գծերի 

4 3 4 

0715.05.5 Հաստոցաշի-
նություն 

0715.05.01.5 Տեխնիկ՝ հաս-
տոցների ար-
տադրության 

4 3 4 

0715.06.5 Մեքենաշինու-
թյան տեխնո-
լոգիա 

0715.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մեքե-
նաշինության 
տեխնոլոգիա-
կան գործըն-
թացների 

4 3 4 

0715.07.5 Հաստոցների 
շահագործում 
և սպասար-
կում 

0715.07.01.5 Տեխնիկ՝ հաս-
տոցների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0715.08.5 Արդյունաբե-
րական սար-
քավորումների 
տեղակայում և 
տեխնիկական 
շահագործում  

0715.08.01.5 Տեխնիկ՝ արդ-
յունաբերական 
սարքավորում-
ների տեղակայ-
ման և տեխնի-
կական շահա-
գործման 

4 3 4 

0715.09.5 Սառնարանա-
ճնշակային 
մեքենաների 
տեղակայում, 
տեխնիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 

0715.09.01.5 Տեխնիկ՝ սառ-
նարանային և 
ճնշակային 
սարքավորում-
ների տեղակայ-
ման և տեխնի-
կական սպա-
սարկման 

4 3 4 
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0715.10.5 Հիդրավլիկա-
կան և օդաճն-
շական մեքե-
նաների տեխ-
նիկական 
սպասարկում 

0715.10.01.5 Տեխնիկ՝ հիդ-
րավլիկական և 
օդաճնշական 
մեքենաների 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0715.11.5 Սև և գունա-
վոր մետաղնե-
րի ձուլման 
արտադրու-
թյուն 

0715.11.01.5 Տեխնիկ՝ մե-
տաղների ձուլ-
ման գործընթա-
ցի 

4 3 4 

0715.12.5 Մետաղների 
ջերմային 
մշակում 

0715.12.01.5 Տեխնիկ՝ մե-
տաղների ջեր-
մային մշակման 

4 3 4 

0715.13.5 Մետաղների 
ճնշամշակում 

0715.13.01.5 Տեխնիկ՝ մե-
տաղների ճնշա-
մշակման 

4 3 4 

0715.14.5 Փոշեմետա-
ղագործու-
թյուն, կոմպո-
զիցիոն նյու-
թեր, ծած-
կույթներ 

0715.14.01.5 Տեխնիկ՝ փոշե-
մետաղագոր-
ծության և կոմ-
պոզիցիոն նյու-
թերի արտա-
դրության 

4 3 4 

0715.14.02.5 Տեխնիկ՝ մետա-
ղապատման 
գործընթացի 

4 3 4 

0716 Ավտոմեքենաներ, նավեր և ինքնաթիռներ 
0716.01.5 Ավտոմոբիլա-

շինություն և 
տրակտորա-
շինություն 

0716.01.01.5 Տեխնիկ՝ ավտո-
մոբիլների և 
տրակտորների 
արտադրության 

4 3 4 

0716.02.5 Ավտոմոբիլա-
յին տրանս-
պորտի տեխ-
նիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 

0716.02.01.5 Տեխնիկ՝ ավտո-
մոբիլային 
տրանսպորտի 
տեխնիկական 
սպասարկման 
և նորոգման 

4 3 4 

0716.03.5 Երկաթուղինե-
րի շարժա-
կազմի արտա-

0716.03.01.5 Տեխնիկ՝ երկա-
թուղիների շար-
ժակազմի ար-

4 3 4 
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դրություն տադրության 
0716.04.5 Ավիացիոն 

շարժիչների 
արտադրու-
թյուն 

0716.04.01.5 Տեխնիկ՝ ավիա-
ցիոն շարժիչնե-
րի արտադրու-
թյան 

4 3 4 

0716.05.5 Ավիացիոն 
սարքեր և հա-
մալիրներ 

0716.05.01.5 Տեխնիկ՝ ավիա-
ցիոն սարքերի և 
համալիրների 
նորոգման 

4 3 4 

0716.06.5 Թռչող ապա-
րատների և 
ավիաշարժիչ-
ների տեխնի-
կական շահա-
գործում 

0716.06.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող 
ապարատների 
և ավիաշարժիչ-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0716.07.5 Օդային 
տրանսպորտի 
շահագործում 

0716.07.01.5 Տեխնիկ՝ օդային 
տրանսպորտի 
շահագործման 

4 3 4 

0716.08.5 Թռչող ապա-
րատների 
սպասարկում 
վառելիքա-
քսուքային 
նյութերով 

0716.08.01.5 Տեխնիկ՝ թռչող 
ապարատների 
վառելիքաքսու-
քային նյութե-
րով սպասարկ-
ման 

4 3 4 

0716.09.5 Էլեկտրաֆի-
կացված և 
օդաչուաօդա-
նավային հա-
մալիրի տեխ-
նիկական շա-
հագործում  

0716.09.01.5 Տեխնիկ՝ էլեկ-
տրաֆիկացված 
և օդաչուաօդա-
նավային հա-
մալիրի տեխնի-
կական շահա-
գործման 

4 3 4 

0716.10.5 Էլեկտրավոր-
ված և օդանա-
վարկման հա-
մալիրների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0716.10.01.5 Տեխնիկ՝ օդա-
նավարկման 
էլեկտրական 
սարքավորում-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 
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0716.11.5 Վերամբարձ 
տրանսպոր-
տային, շինա-
րարական, 
ճանապարհա-
յին մեքենանե-
րի և սարքա-
վորումների 
շահագործում 

0716.11.01.5 Տեխնիկ՝ վե-
րամբարձ 
տրանսպորտա-
յին, շինարարա-
կան, ճանա-
պարհային մե-
քենաների և 
սարքավորում-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0716.12.5 Երկաթուղու 
էլեկտրաքար-
շի տեխնիկա-
կան շահա-
գործում 

0716.12.01.5 Էլեկտրատեխ-
նիկ` երկաթու-
ղու էլեկտրա-
քարշի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0716.13.5 Երկաթուղա-
յին շարժա-
կազմի տեխ-
նիկական շա-
հագործում 

0716.13.01.5 Տեխնիկ՝ երկա-
թուղային շար-
ժակազմի տեխ-
նիկական շա-
հագործման 

4 3 4 

0716.14.5 Տրանսպոր-
տային էներ-
գետիկական 
կայանքների 
շահագործում 
(ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

0716.14.01.5 Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտա-
յին էներգետի-
կական կա-
յանքների շա-
հագործման 
(ըստ տրանս-
պորտի տեսակ-
ների) 

4 3 4 

0716.15.5 Տրանսպոր-
տային էներ-
գետիկ սարքե-
րի շահագոր-
ծում 

0716.15.01.5 Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտա-
յին էներգետիկ 
սարքերի շահա-
գործման 

4 3 4 
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0716.16.5 Տրանսպոր-
տային էլեկ-
տրասարքա-
վորումների և 
ավտոմատի-
կայի շահա-
գործում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

0716.16.01.5 Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտա-
յին էլեկտրա-
սարքավորում-
ների և ավտո-
մատ համա-
կարգերի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 
(ըստ տրանս-
պորտի տեսակ-
ների) 

4 3 4 

0716.17.5 Գյուղատնտե-
սության մեքե-
նայացում 

0716.17.01.5 Տեխնիկ՝ գյու-
ղատնտեսու-
թյան մեքենա-
յացման 

3 2 3 

0716.18.5 Գյուղատնտե-
սական մեքե-
նաների և 
սարքավո-
րումների շա-
հագործում և 
նորոգում 

0716.18.01.5 Տեխնիկ՝ գյու-
ղատնտեսական 
մեքենաների և 
սարքավորում-
ների տեխնիկա-
կան սպասարկ-
ման և նորոգ-
ման 

3 2 3 

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 
0718.01.5 Մեխատրոնի-

կա 
0718.01.01.5 Տեխնիկ-մեխա-

տրոնիկ 
4 3 4 

0718.02.5 Բժշկական 
տեխնիկայի 
տեղակայում, 
տեխնիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 

0718.02.01.5 Տեխնիկ՝ բժշկա-
կան սարքավո-
րումների տե-
ղակայման, 
տեխնիկական 
սպասարկման 
և նորոգման 

4 3 4 

0718.03.5 Կենսատեխ-
նիկական և 
բժշկական 
ապարատներ 
և համակար-

0718.03.01.5 Տեխնիկ՝ կենսա-
տեխնիկական և 
բժշկական սար-
քավորումների 
և համակարգե-

4 3 4 
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գեր րի նորոգման 
0718.04.5 Պրոթեզավնա-

սքաբանական 
և վերականգ-
նողական 
տեխնիկա 

0718.04.01.5 Տեխնիկ՝ պրո-
թեզավնասքա-
բանական և վե-
րականգնողա-
կան տեխնիկա-
յի նորոգման 

4 3 4 

0718.05.5 Երկրաբանա-
հետախուզա-
կան սարքա-
վորումների 
տեխնիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 

0718.05.01.5 Տեխնիկ՝ երկրա-
բանահետա-
խուզական 
սարքավորում-
ների տեխնիկա-
կան սպասարկ-
ման և նորոգ-
ման 

4 3 4 

0718.06.5 Առևտրի և 
հանրային 
սննդի սարքա-
վորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0718.06.01.5 Տեխնիկ՝ 
առևտրի և հան-
րային սննդի 
սարքավորումն
երի տեխնիկա-
կան շահագործ-
ման և տեխնի-
կական սպա-
սարկման 

4 3 4 

0718.07.5 Լուսատեխնի-
կա և լույսի 
աղբյուրներ 

0718.07.01.5 Տեխնիկ՝ լուսա-
տեխնիկայի և 
լույսի աղբյուր-
ների շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0718.08.5 Ձայնային 
սարքեր և հա-
մակարգեր 

0718.08.01.5 Տեխնիկ՝ ձայնա-
յին սարքերի և 
համակարգերի 
շահագործման 
և տեխնիկական 
սպասարկման 

4 3 4 

0718.09.5 Օդերևութա-
բանական ռա-
դիոտեխնիկա-

0718.09.01.5 Տեխնիկ՝ օդե-
րևութաբանա-
կան համակար-

4 3 4 
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կան համա-
կարգերի շա-
հագործում 

գերի շահա-
գործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

0718.10.5 Չափագիտու-
թյուն 

0718.10.01.5 Տեխնիկ-չափա-
գետ 

3 2 3 

0718.11.5 Հրշեջ-փրկա-
րարական 
տեխնիկայի 
տեխնիկական 
սպասարկում 
և նորոգում 

0718.11.01.5 Տեխնիկ՝ հրշեջ-
փրկարարական 
տեխնիկայի 
տեխնիկական 
սպասարկման 
և նորոգման 

3 2 3 

0718.12.5 Քիմիական 
միացություն-
ների որակի 
անալիտիկ 
հսկում 

0718.12.01.5 Տեխնիկ՝ քիմիա-
կան միացու-
թյունների որա-
կի անալիտիկ 
հսկման 

4 3 4 

0718.13.5 Մետաղների և 
եռակցումների 
որակի հսկում 

0718.13.01.5 Հսկիչ՝ մետաղ-
ների և եռակց-
ման գործըն-
թացների որա-
կի 

3,5 2,5 3,5 

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 
0721.01.5 Քաղցրավենի-

քի տեխնոլո-
գիա 

0721.01.01.5 
Տեխնոլոգ՝ 
քաղցրավենիքի 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0721.02.5 Հացաթխման, 
մակարոնեղե-
նի և հրուշա-
կեղենի տեխ-
նոլոգիա 

0721.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ հա-
ցաթխման, մա-
կարոնեղենի և 
հրուշակեղենի 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0721.03.5 Խմորման ար-
տադրության 
տեխնոլոգիա 
և գինեգործու-
թյուն 

0721.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ 
խմորման ար-
տադրության և 
գինեգործու-
թյան 

3,5 2,5 3,5 

0721.04.5 Ճարպերի և 
ճարպափո-
խարինիչների 

0721.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ ճար-
պերի և ճար-
պափոխարի-

3,5 2,5 3,5 
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տեխնոլոգիա նիչների արտա-
դրության 

0721.05.5 Պահածոների 
և սննդախտա-
նյութերի տեխ-
նոլոգիա 

0721.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ պա-
հածոների և 
սննդախտա-
նյութերի ար-
տադրության 

3,5 2,5 3,5 

0721.06.5 Մսի և մսա-
մթերքների 
տեխնոլոգիա 

0721.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ մսի և 
մսամթերքների 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0721.07.5 Ձկան և ձկնա-
մթերքի տեխ-
նոլոգիա 

0721.07.01.5 Տեխնոլոգ՝ ձկան 
և ձկնամթերքի 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0721.08.5 Կաթի և կաթ-
նամթերքի 
տեխնոլոգիա 

0721.08.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաթի 
և կաթնամթեր-
քի արտադրու-
թյան 

3,5 2,5 3,5 

0721.09.5 Հանրային 
սննդի տեխնո-
լոգիա 

0721.09.01.5 Տեխնոլոգ՝ հան-
րային սննդի 
պատրաստման 

3.5 2.5 3.5 

0721.10.5 Մանկական և 
ֆունկցիոնալ 
սննդի տեխնո-
լոգիա 

0721.10.01.5 Տեխնոլոգ՝ ման-
կական և ֆունկ-
ցիոնալ սննդի 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0722 Նյութեր 
0722.01.5 Պոլիմերային 

նյութերից 
պատրաստ-
վող իրերի և 
ծածկույթների 
արտադրու-
թյուն 

0722.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ պո-
լիմերային նյու-
թերից պատ-
րաստվող ար-
տադրատեսակ-
ների և ծած-
կույթների ար-
տադրության 

4 3 4 

0722.02.5 Փայտամշակ-
ման տեխնոլո-
գիա 

0722.02.01.5 Տեխնիկ՝ փայ-
տամշակման 4 3 4 

0722.03.5 Թղթե և ստվա-
րաթղթե իրերի 
արտադրու-
թյուն 

0722.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ թղթե 
և ստվարաթղթե 
արտադրատե-
սակների ար-

3,5 2,5 3,5 
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տադրության 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 
0723.01.5 Մանրաթելա-

յին նյութերի 
նախնական 
վերամշակում 

0723.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ ման-
րաթելային նյու-
թերի նախնա-
կան վերամշակ-
ման 

3,5 2,5 3,5 

0723.02.5 Մանվածքա-
յին իրերի 
տեխնոլոգիա 

0723.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ ման-
վածքային իրե-
րի արտադրու-
թյան 

3,5 2,5 3,5 

0723.03.5 Հագուստի 
պատրաստ-
ման տեխնոլո-
գիա 

0723.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ հա-
գուստի պատ-
րաստման 

3,5 2,5 3,5 

0723.04.5 Կաշվի և մոր-
թու տեխնոլո-
գիա 

0723.04.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշ-
վի և մորթու 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0723.05.5 Մորթու և 
մուշտակային 
իրերի արտա-
դրություն 

0723.05.01.5 Տեխնոլոգ՝ մոր-
թե և մուշտա-
կային արտա-
դրատեսակների 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0723.06.5 Կաշվե իրերի 
արտադրու-
թյուն 

0723.06.01.5 Տեխնոլոգ՝ կաշ-
վե արտադրա-
տեսակների 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0724 Ընդերքաբանություն 
0724.01.5 Բաց լեռնային 

աշխատանք-
ներ 

0724.01.01.5 Տեխնիկ-տեխ-
նոլոգ՝ բաց լեռ-
նային աշխա-
տանքների 

4 3 4 

0724.02.5 Օգտակար 
հանածոների 
հանքավայրե-
րի ստորերկր-
յա շահագոր-
ծում 

0724.02.01.5 Տեխնիկ-տեխ-
նոլոգ՝ ստոր-
գետնյա հանքա-
վայրերի շահա-
գործման 

4 3 4 
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0724.03.5 Օգտակար 
հանածոների 
հարստացում 

0724.03.01.5 Տեխնոլոգ՝ օգ-
տակար հանա-
ծոների հարս-
տացման 

4 3 4 

0724.04.5 Օգտակար 
հանածոների 
հանքավայրե-
րի որոնում և 
հետախուզում 

0724.04.01.5 Տեխնիկ՝ օգտա-
կար հանածո-
ների հանքա-
վայրերի որոն-
ման և հետա-
խուզման 

4 3 4 

0724.05.5 Մարկշեյդեր-
ական գործ 

0724.05.01.5 Մարկշեյդեր 
4 3 4 

0724.06.5 Հանքահորա-
յին և ստոր-
գետնյա շինա-
րարություն 

0724.06.01.5 Տեխնիկ՝ հան-
քահորերի և 
ստորգետնյա 
կառույցների 
շինարարու-
թյան 

4 3 4 

0728 Արտադրությանը և վերամշակմանը առնչվող այլ միջոլորտային 
մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0728.01.5 Սիլիկատային 
և դժվարահալ 
ոչ մետաղա-
կան նյութերի 
և իրերի ար-
տադրություն 

0728.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ սիլի-
կատային և 
դժվարահալ ոչ 
մետաղական 
նյութերի և իրե-
րի արտադրու-
թյան 

4 3 4 

0728.02.5 Հրատեխնի-
կական միա-
ցությունների 
և իրերի տեխ-
նոլոգիա 

0728.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ հրա-
տեխնիկական 
միացություննե-
րի և իրերի ար-
տադրության 

4 3 4 

0728.03.5 Պոլիգրաֆիա-
կան արտա-
դրություն 

0728.03.01.5 Տեխնիկ՝ պոլի-
գրաֆիական 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0728.04.5 Նվագարան-
ների արտա-
դրություն 

0728.04.01.5 Տեխնիկ՝ նվա-
գարանների 
արտադրության 

3,5 2,5 3,5 

0728.05.5 Արդյունաբե-
րական սար-

0728.05.01.5 Տեխնիկ՝ արդ-
յունաբերական 4 3 4 
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քավորումների 
տեղակայում 

սարքավորում-
ների տեղակայ-
ման 

0728.06.5 Արդյունաբե-
րական և քա-
ղաքացիական 
շենքերի էլեկ-
տրական սար-
քավորումների 
տեղակայում 
կարգավորում 
և շահագոր-
ծում 

0728.06.01.5 Տեխնիկ՝ արդ-
յունաբերական 
և քաղաքացիա-
կան շենքերի 
էլեկտրական 
սարքավորում-
ների տեղակայ-
ման և կարգա-
վորման 

4 3 4 

0728.07.5 Որակի կառա-
վարում 

0728.07.01.5 Տեխնիկ՝ որակի 
կառավարման 

3,5 2,5 3,5 

0728.08.5 Սպառողա-
կան ապրանք-
ների որակի 
փորձաքննու-
թյուն 

0728.08.01.5 Փորձագետ՝ 
սպառողական 
ապրանքների 
որակի փորձա-
քննության 

3,5 2,5 3,5 

0728.09.5 Արտադրանքի 
ստանդարտա-
ցում և համա-
պատասխա-
նության հա-
վաստում 
(սերտիֆիկա-
ցում) 

0728.09.01.5 Տեխնիկ՝ արտա-
դրանքի ստան-
դարտացման և 
համապատաս-
խանության հա-
վաստագրման 

3 2 3 

0728.10.5 Որակի 
հսկման և ախ-
տորոշման 
սարքեր 

0728.10.01.5 Տեխնիկ՝ որակի 
հսկման և ախ-
տորոշման 
սարքերի նո-
րոգման 

 4  3 4  

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն 
0731.01.5 Քաղաքաշի-

նական կա-
դաստր 

0731.01.01.5 Տեխնիկ-չափա-
գրող 4 3 4 
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0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.5 Շենքերի և կա-
ռույցների շի-
նարարություն 
և շահագոր-
ծում 

0732.01.01.5 Տեխնիկ՝ շենքե-
րի և կառույցնե-
րի շինարարու-
թյան և շահա-
գործման 

4 3 4 

0732.02.5 Երկաթուղինե-
րի շինարա-
րություն, եր-
կաթգծի և 
գծային տնտե-
սության սպա-
սարկում 

0732.02.01.5 
Տեխնիկ՝ երկա-
թուղիների շի-
նարարության 

4 3 4 

0732.02.02.5 

Տեխնիկ՝ եր-
կաթգծի և գծա-
յին տնտեսու-
թյան սպա-
սարկման 

4 3 4 

0732.03.5 Ավտոմոբիլա-
յին ճանա-
պարհների և 
օդանավակա-
յանների շի-
նարարություն 
և շահագոր-
ծում 

0732.03.01.5 Տեխնիկ՝ ավտո-
մոբիլային ճա-
նապարհների և 
օդանավակա-
յանների շինա-
րարության 

4 3 4 

0732.04.5 Քաղաքային 
հաղորդակ-
ցության ուղի-
ների շինարա-
րություն և շա-
հագործում 

0732.04.01.5 Տեխնիկ՝ քաղա-
քային հաղոր-
դակցության 
ուղիների շինա-
րարության 

4 3 4 

0732.05.5 Հիդրոտեխնի-
կական շինա-
րարություն 

0732.05.01.5 Տեխնիկ՝ հիդրո-
տեխնիկական 
շինարարու-
թյան 

3,5 2,5 3,5 

0732.06.5 Թունելների և 
մետրոպոլի-
տենների շի-
նարարություն 

0732.06.01.5 Տեխնիկ՝ թունել-
ների և մետրո-
պոլիտենների 
շինարարու-
թյան 

4 3 4 

0732.07.5 Կամուրջների 
շինարարու-

0732.07.01.5 Տեխնիկ՝ կա-
մուրջների շի-

4 3 4 
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թյուն նարարության 

0738 Ճարտարապետությանը և շինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային 
մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0738.01.5 Ոչ մետաղա-
կան շինարա-
րական կոնս-
տրուկցիանե-
րի արտա-
դրություն 

0738.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ ոչ 
մետաղական 
շինարարական 
կոնստրուկցիա-
ների արտա-
դրության 

4 3 4 

0738.02.5 Մետաղական 
կոնստրուկ-
ցիաների 
արտադրու-
թյուն 

0738.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ մե-
տաղական 
կոնստրուկցիա-
ների արտա-
դրության 

4 3 4 

0738.03.5 Ջրամատա-
կարարում և 
ջրահեռացում 

0738.03.01.5 Տեխնիկ՝ ջրա-
մատակարար-
ման և ջրահե-
ռացման համա-
կարգերի շահա-
գործման 

4 3 4 

0738.04.5 Ներքին ջե-
ռուցման և 
օդափոխման 
համակարգե-
րի սանիտա-
րատեխնիկա-
կան սարքա-
վորումների և 
օդափոխման 
համակարգե-
րի տեղակա-
յում և շահա-
գործում 

0738.04.01.5 Տեխնիկ՝ սանի-
տարատեխնի-
կական սարքա-
վորումների, ջե-
ռուցման և օդա-
փոխման ներ-
քին համակար-
գերի տեղակայ-
ման և կարգա-
վորման 

4 3 4 

0738.05.5 Գազամատա-
կարարման 
սարքավո-
րումների և 
համակարգե-
րի հավաքա-
կցում և շահա-

0738.05.01.5 Տեխնիկ՝ գազա-
մատակարար-
ման սարքավո-
րումների և հա-
մակարգերի 
հավաքակցման 
և շահագործ-

4 3 4 
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գործում ման 

0738.06.5 Շինարարա-
կան արտա-
դրության 
որակի հսկում 

0738.06.01.5 Տեխնիկ՝ շինա-
րարական աշ-
խատանքների 
որակի հսկման 

4 3 4 

0738.07.5 Շինարարա-
կան իրերի և 
կոնստրուկ-
ցիաների որա-
կի հսկում 

0738.07.01.5 Տեխնիկ՝ շինա-
րարական ար-
տադրատեսակ-
ների և կոնստ-
րուկցիաների 
որակի հսկման 

4 3 4 

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն 
0811.01.5 Գյուղատնտե-

սագիտություն 
0811.01.01.5 Գյուղատնտես 3 2 3 

0811.02.5 Գյուղացիա-
կան /ֆերմե-
րային/ տնտե-
սության կազ-
մակերպում 

0811.02.01.5 Ֆերմեր 4 3 4 

0811.03.5 Ջերմատնային 
տնտեսություն 

0811.03.01.5 Տեխնիկ-
ագրոնոմ 

3 2 3 

0811.04.5 Հողաբարելա-
վում, հողային 
և ջրային պա-
շարների օգ-
տագործում և 
պահպանու-
թյուն 

0811.04.01.5 Տեխնիկ` հողա-
բարելավման, 
հողային և ջրա-
յին պաշարների 
պահպանման 

4 3 4 

0811.05.5 Հողաշինարա-
րություն 

0811.05.01.5 Տեխնիկ-հողա-
շինարար 

4 3 4 

0811.06.5 Անասնաբու-
ժություն 

0811.06.01.5 Անասնաբույժ 4 3 4 

0811.07.5 Անասնաբու-
ծություն 

0811.07.01.5 Անասնաբույծ 4 3 4 
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0811.08.5 Մեղվաբուծու-
թյուն 

0811.08.01.5 Մեղվաբույծ 3 2 3 

0811.09.5 Շնաբանու-
թյուն /կինոլո-
գիա/ 

0811.09.01.5 Շնաբան 3 2 3 

0811.10.5 Վայրի կենդա-
նիների վեր-
արտադրու-
թյուն 

0811.10.01.5 Կենդանաբույծ 3 2 3 

0812 Բուսաբուծություն 
0812.01.5 Հացահատիկի 

պահպանման 
և վերամշակ-
ման տեխնոլո-
գիա 

0812.01.01.5 Տեխնոլոգ՝ հա-
ցահատիկի 
պահպանման և 
վերամշակման 

3,5 2,5 3,5 

0812.02.5 Բուսաբուծա-
կան արտա-
դրանքի պահ-
պանում և վե-
րամշակում 

0812.02.01.5 Տեխնիկ` բուսա-
բուծական ար-
տադրանքի 
պահպանման և 
վերամշակման 

3,5 2.5 3,5 

0812.03.5 Վայրի բույսե-
րի վերարտա-
դրություն, հա-
վաքում և մթե-
րում 

0812.03.01.5 Բուսաբույծ-
տեխնիկ` վայրի 
բույսերի վեր-
արտադրու-
թյան, հավաք-
ման և մթերման 

3 2 3 

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821 Անտառային տնտեսություն 
0821.01.5 Անտառային և 

անտառապու-
րակային 
տնտեսություն 

0821.01.01.5 Տեխնիկ` ան-
տառային և ան-
տառպուրակա-
յին տնտեսու-
թյան 

3,5 2,5 3,5 

0821.02.5 Փայտամթեր-
ման տեխնոլո-
գիա 

0821.02.01.5 Տեխնոլոգ՝ 
փայտամթեր-
ման 

4 3 4 

083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0831 Ձկնային տնտեսություն 
0831.01.5 Ձկնաբանու- 0831.01.01.5 Ձկնաբույծ 3 2 3 
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ծություն և 
ձկնաբուծու-
թյուն 

0831.02.5 Արդյունաբե-
րական ձկնոր-
սություն 

0831.02.01.5 Ձկնորս 3 2 3 

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
0911 Ստոմատոլոգիա 

0911.01.5 Ատամնա-
տեխնիկական 
գործ 

0911.01.01.5 Ատամնատեխ-
նիկ 

3 2 - 

0912 Բժշկություն 
0912.01.5 Բուժական 

գործ 
0912.01.01.5 Բուժակ 4 3 - 

0912.02.5 Մանկաբար-
ձական գործ 

0912.02.01.5 Մանկաբարձ 4 3 - 

0913 Քույրական գործ 
0913.01.5 Քույրական 

գործի կազմա-
կերպում 

0913.01.01.5 Բուժքույր/բուժ-
եղբայր-մենեջեր 

5 4 - 

0913.02.5 Քույրական 
գործ 

0913.02.01.5 Բուժքույր/բուժ-
եղբայր  

4 3 - 

0914 Բժշկական ախտորոշում (դիագնոստիկա) 
0914.01.5 Լաբորատոր 

ախտորոշում 
0914.01.01.5 Լաբորանտ 

ախտորոշող 
3 2 - 

0914.02.5 Լաբորատոր 
գործ 

0914.02.01.5 Լաբորանտ 3 2 - 

0915 Վերականգնողական բժշկություն 
0915.01.5 Բուժական 

կոսմետոլո-
գիա 

0915.01.01.5 Բուժքույր/բուժ-
եղբայր-կոսմե-
տոլոգ 

3 2 - 

0915.02.5 Բուժական 
մերսում 

0915.02.01.5 Բուժքույր/բուժ-
եղբայր-մերսող 

3 2 - 

0916 Դեղագործություն 
0916.01.5 Դեղագործու-

թյուն 
0916.01.01.5 Դեղագործ 3 2 3 

0918 Բժշկությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և 
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որակավորումներ 

0918.01.5 Բժշկական 
օպտիկա 

0918.01.01.5 Տեխնիկ-օպտիկ 3 2 3 

0918.01.02.5 Օպտիկ-օպտո-
մետրիստ 

3 2 3 

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

0923 Սոցիալական աշխատանք 
0923.01.5 Սոցիալական 

ապահովու-
թյան կազմա-
կերպում 

0923.01.01.5 Մենեջեր՝ սո-
ցիալական 
ապահովության 

3 2 3 

0923.02.5 Սոցիալական 
աշխատանք 

0923.02.01.5 Սոցիալական 
աշխատող 

3 2 3 

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 
1012.01.5 Վարսավիրա-

կան արվեստ 
1012.01.01.5 Վարսավիր-

ձևավորող 
3 2 3 

1012.02.5 Կոսմետիկա և 
դիմահարդար-
ման արվեստ 

1012.02.01.5 Կոսմետոլոգ 
3 2 3 

1015 Զբոսաշրջություն 
1015.01.5 Զբոսաշրջու-

թյուն 
1015.01.01.5 Մասնագետ՝ 

զբոսաշրջային 
ծառայություն-
ների 

3,5 2,5 3,5 

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 
10.32.01.5 Ոստիկանա-

կան գործ 
1032.01.01.5 Ոստիկանու-

թյան սպա 
- 2 3 

1032.02.5 Կառավարում 
արտակարգ 
իրավիճակնե-
րում 

1032.02.01.5 Մասնագետ՝ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
կառավարման 

3 2 3 

1032.03.5 Հրդեհային 
պաշտպանու-
թյուն 

1032.03.01.5 Մասնագետ՝ 
հրդեհային 
պաշտպա-
նության 

3 2 3 
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104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 
1041.01.5 Փոխադրում-

ների կազմա-
կերպում և 
կառավարում 
տրանսպոր-
տում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

1041.01.01.5 Տեխնիկ-կար-
գավար՝ 
տրանսպոր-
տում փոխա-
դրումների կազ-
մակերպման և 
կառավարման 
(ըստ տրանս-
պորտի տեսակ-
ների) 

3,5 2,5 3,5 

1041.02.5 Օդային 
տրանսպորտի 
երթևեկության 
կառավարում 

1041.02.01.5 

Կարգավար՝ 
օդային տրանս-
պորտի երթևե-
կության կառա-
վարման 

3,5 2,5 3,5 

1041.03.5 Թռչող ապա-
րատների 
թռիչքային շա-
հագործում 

1041.03.01.5 

Օդաչու՝ թռչող 
ապարատների 
թռիչքային շա-
հագործման 

4 3 4 

 » : 
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