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Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները 

1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները. 
1) հանրակրթություն` անձի ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց, որն իրականացվում է 

նախադպրոցական, տարրական, հիմնական, միջնակարգ կրթության հիմնական և լրացուցիչ 
ծրագրերով. 

2) տարրական կրթություն՝ պարտադիր կրթության առաջին մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին աստիճանը. 

3) հիմնական կրթություն` պարտադիր կրթության երկրորդ մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները. 

4) միջնակարգ կրթություն` հանրակրթության երրորդ մակարդակ, որը ներառում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի երեք աստիճանները. 

5) հանրակրթության պետական չափորոշիչ` նորմատիվ փաստաթուղթ, որը սահմանում է 
հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, կրթական 
ծրագրի առավելագույն ծավալը, ըստ կրթական մակարդակների` շրջանավարտներին ներկայացվող 
ընդհանրական որակական պահանջները, սովորողների գնահատման համակարգը. 

6) հանրակրթական ծրագիր (հիմնական և լրացուցիչ)` հանրակրթության նպատակների 
իրականացմանն ուղղված ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի և ուսուցման 
կազմակերպման ձևերի ամբողջություն. 

ա. այլընտրանքային կրթական ծրագիր` առարկայական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, 
ուսուցման կազմակերպման ձևերի, միջոցների և մեթոդների բազմազանություն առաջարկող 
կրթական ծրագիր, որն ապահովում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով սահմանված 
արդյունքները, 

բ. հեղինակային կրթական ծրագիր` այլընտրանքային կրթական ծրագրի տեսակ, որը միջազգային 
չափանիշներով ճանաչված (վկայագրված) է որպես հեղինակային կամ ստեղծված, մշակված և 
ներդրված է մանկավարժական որոշակի համակազմի կամ կառավարման մարմնի (մարմինների) 
կողմից, 

գ. փորձարարական կրթական ծրագիր` սահմանված կարգով որոշակի ժամկետով ներդրված 
այլընտրանքային կրթական ծրագիր, որի նպատակն է ապահովել կրթության կազմակերպման 
բազմազանությունը, միջազգային համագործակցությունը, կրթության արդյունավետ կազմակերպման 
համակարգերի բացահայտումը և ներդրումը, 

դ. միջազգային կրթական ծրագիր` միջազգային պայմանագրի հիման վրա կամ տասը և ավելի 
օտարերկրյա պետություններում իրականացվող այլընտրանքային կրթական ծրագիր. 
      6.1) հեռավար (դիստանցիոն) կրթություն՝ կրթական ծրագրի իրականացման այլընտրանքային ձև, 
որի շրջանակներում անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը սովորողի և ուսուցչի միջև 
իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության 
միջոցներով, 

6.2) կրեդիտային համակարգ՝ միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի (10-12-րդ դասարաններ) 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, սովորողների ուսումնական առաջադիմության ընթացիկ 
և ամփոփիչ գնահատման, կրթական ծրագրերի յուրացման կրեդիտների միջոցով չափման, 
հաշվառման և փոխանցման համակարգ, 

7) հանրակրթական ուսումնական հաստատություն (այսուհետ` ուսումնական 
հաստատություն)` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա 
ստորաբաժանում, որն իրականացնում է հանրակրթական հիմնական ծրագիր(եր). 

8) հանրակրթական դպրոց` մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում՝ հոսքային կամ առանձին 
առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող 
ուսումնական հաստատության տեսակ. 



9) մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց` ռազմագիտության, սպորտի, արհեստների, 
արվեստի կամ գիտության որևէ բնագավառում հանրակրթական հիմնական մասնագիտացված 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության տեսակ. 

10) հատուկ հանրակրթական դպրոց` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, 
ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորող սովորողների համար հանրակրթական հիմնական 
ընդհանուր և (կամ) հանրակրթական հիմնական հատուկ ծրագրեր իրականացնող ուսումնական 
հաստատության տեսակ. 

10.1) կրթության առանձնահատուկ պայմաններ` անձի հանրակրթական հիմնական ծրագրի 
յուրացմանը նպատակաուղղված առարկայական ծրագրերի և ուսուցման մեթոդների, ուսուցման 
անհատական տեխնիկական միջոցների, հարմարեցված միջավայրի, ինչպես նաև 
մանկավարժական, սոցիալական և այլ ծառայությունների ամբողջություն. 

10.2) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ՝ ուսուցման հետ կապված 
դժվարություններ, այդ թվում՝ զարգացման ֆիզիկական կամ մտավոր առանձնահատկություններ 
ունեցող անձ, որի կողմից հանրակրթական հիմնական ծրագրերը յուրացվելու համար անհրաժեշտ են 
կրթության առանձնահատուկ պայմաններ. 

10.3) ներառական կրթություն` յուրաքանչյուր երեխայի համար, այդ թվում՝ կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատկություններին 
համապատասխան, անհրաժեշտ պայմանների և հարմարեցված միջավայրի ապահովման միջոցով 
կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակցության և հանրակրթության պետական 
չափորոշիչով սահմանված արդյունքի ապահովում. 

10.4) մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ՝ ուսումնամեթոդական, 
հոգեբանական և մանկավարժական աջակցություն, որը ցուցաբերվում է սովորող երեխային, նրա 
ծնողին և մանկավարժական աշխատողին. 

10.5) երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի գնահատում՝ անձի կրթական 
ծրագրերին մասնակցության դիտարկում, երեխայի զարգացման հնարավորությունների 
բացահայտում և կրթության առանձնահատուկ անհրաժեշտ պայմանների սահմանում. 

10.6) մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոն՝ երեխայի կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների կարիքը գնահատող, կրթությանն աջակցող 
մանկավարժահոգեբանական և այլ օժանդակող ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն. 

10.7) ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակ` Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության սահմանած նվազագույն ֆինանսավորման չափ, որն անհրաժեշտ է կրթության 
առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար. 

10.8) անհատական ուսուցման պլան` հանրակրթության պետական և առարկայական 
չափորոշիչների, ծրագրերի և երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի հիման 
վրա կազմված փաստաթուղթ, որը սահմանում է սովորողի կրթության կազմակերպման տարեկան 
նպատակը, խնդիրները և դրանց հասնելու գործողությունները (ներառյալ՝ աջակցող 
ծառայությունները). 

10.9) ուսուցչի օգնական` կրթության կազմակերպման գործընթացում ուսուցչին աջակցող 
մանկավարժական աշխատող. 

11) բազմահամակազմ դասարան` տարբեր դասարանների առարկայական ծրագրեր յուրացնող 
սովորողներից բաղկացած ուսումնական խումբ. 

12)  մանկավարժական աշխատող` սովորողների կողմից հանրակրթական ծրագրերի յուրացմանը 
նպաստող և (կամ) կրթության բովանդակության պահանջները ապահովող ուսումնական 
հաստատության, ինչպես նաև մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների աշխատակից. 

13) ուսուցիչ` ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից առարկայական ծրագրերի 
յուրացումը դասապրոցեսի միջոցով ապահովող և այդ գործընթացի համար անմիջականորեն 
պատասխանատու մանկավարժական աշխատող. 

14) ուսուցչի ատեստավորում` ուսուցչի գիտելիքների, աշխատանքային կարողությունների, 
հմտությունների՝ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության որոշման գործընթաց. 

14.1) ուսուցչի վերապատրաստում` վերապատրաստող կազմակերպություններում ուսուցչի 
կողմից կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած` ուսուցչի 
վերապատրաստման չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան մասնագիտական նոր 
գիտելիքների, հմտությունների և ունակությունների յուրացում ու կատարելագործում. 

14.2) որակավորման տարակարգ` ուսուցչի մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային 
ունակություններին ու կարողություններին համապատասխանող որակավորման չափանիշ. 



15) դասագրքի փորձաքննություն` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
սահմանած կարգով հանրակրթության պետական չափորոշիչներին դասագրքի 
համապատասխանության գնահատման գործընթաց: 

(3-րդ հոդվածը փոփ. 10.12.09 ՀՕ-228-Ն, լրաց. 22.12.10 ՀՕ-30-Ն, փոփ., լրաց. 06.10.11 ՀՕ-264-Ն, 
խմբ., լրաց. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն, փոփ. 23.03.18 ՀՕ-243-Ն) 

  
 
 
Հոդված 5. Հանրակրթության նպատակները և պետական քաղաքականության 

սկզբունքները 
1. Հանրակրթությունը նպատակաուղղված է յուրաքանչյուր սովորողի՝ 
1) մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական զարգացմանը. 
2) մարդկային արժանապատվության պահպանմանը. 
3) իր ընդունակություններին, կարողություններին և առողջությանը համապատասխան 

ուսումնական միջավայրում նրա հասարակական հարմարեցմանը. 
4) ինքնասպասարկման ունակությունների ձեռք բերմանը և ինքնուրույն կյանքի 

նախապատրաստմանը. 
5) մասնագիտական կողմնորոշմանը և մասնագիտական աշխատանքային գործունեության 

նախապատրաստմանը. 
6) ընտանեկան կյանքին պատրաստվածության ապահովմանը. 
7) որպես ապագա քաղաքացու ձևավորմանը։ 
2. Հանրակրթության բնագավառում պետությունը երաշխավորում է հետևյալ սկզբունքների 

ապահովումը. 
1) հանրակրթության մարդասիրական բնույթը, ազգային և համամարդկային արժեքների, մարդու 

կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, 
քաղաքացիական գիտակցության կարևորումը, անհատի և նրա իրավունքների ու ազատությունների 
նկատմամբ հարգանքը, արժանապատվությունը, հայրենասիրությունը, աշխատասիրությունը, 
պատասխանատվությունը, հանդուրժողականությունը, բնապահպանական աշխարհայացքի 
ձևավորումը. 

2) հանրակրթության հավասար հնարավորությունները, մատչելիությունը, 
շարունակականությունը, հաջորդականությունը և համապատասխանությունը սովորողների 
զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստվածության աստիճանին. 

3) հանրակրթության բնագավառում ժողովրդավարական կառավարման սկզբունքների 
ապահովումը. 

4) ուսումնական հաստատություններում ստեղծագործական աշխատանքի խթանումը, 
սովորողների վերլուծական, քննադատական մտածողության, գիտելիքների ինքնուրույն ձեռքբերման 
և կիրառման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ունակությունների զարգացման 
առաջնայնությունը. 

5) հանրակրթության որակի շարունակական բարելավումը, միջազգային չափանիշներին 
համապատասխանությունը, ինչպես նաև միջազգային կրթական համակարգին ինտեգրումը. 

6) ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության և պետական վերահսկողության 
հավասարակշռումը. 

7) անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից` ուսումնական հաստատությունների և դրանցում 
սովորողների ու աշխատողների իրավահավասարությունը. 

8) հանրակրթական և այլ կրթական ծրագրերի փոխհամաձայնեցվածությունը: 
(5-րդ հոդվածը խմբ. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 
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ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ 

  
Հոդված 6. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը 

1. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը ներառում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի` 
1) ուսումնական բնագավառները, դրանց բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները. 
2) շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները` ըստ կրթական աստիճանների. 



3) հենքային ուսումնական պլանը և առարկայացանկերի ձևավորման հիմնական սկզբունքները. 
4) սովորողների գնահատման ձևերը, սանդղակը, հաշվառման կարգը: 
2. Հանրակրթության պետական չափորոշչի պահանջները պարտադիր են կրթական ծրագրերի և 

ուսումնական հաստատությունների համար: 
3. Հանրակրթության պետական չափորոշիչը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարությունը: 
4. Հենքային ուսումնական պլանը սահմանում է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 

նորմատիվային ծավալը` ըստ ուսումնական տարիների` արտահայտված ուսումնական 
պարապմունքների ժամաքանակով (դասաժամերով), ներառյալ` ուսումնական բնագավառներին 
հատկացվող պարտադիր նվազագույն ժամաքանակները: 

5. Ուսումնական բնագավառներին հատկացվող պարտադիր նվազագույն ժամաքանակը 
հիմնական դպրոցում չի կարող լինել ընդհանուր նորմատիվային ժամաքանակի կեսից պակաս, իսկ 
ավագ դպրոցում` 30 տոկոսից պակաս: 

(6-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 
 
 
  
Հոդված 12. Ուսումնական հաստատության տնօրենը և նրա իրավասությունները 

1. Պետական ուսումնական հաստատության տնօրենը (այսուհետ` տնօրեն) ընտրվում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած մրցութային կարգով: 

Տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթին կարող է մասնակցել, իսկ ոչ պետական 
ուսումնական հաստատության և հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող 
ստորաբաժանման ղեկավարի թափուր պաշտոնում կարող է նշանակվել կամ ընտրվել կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով վերապատրաստված և 
ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստացած անձը։ 
Բացառություն կարող են կազմել սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա», «բ», «գ» և 
«դ» ենթակետերով սահմանված կրթական ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների ղեկավարները։ 

2. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) համար կարող է 
վերապատրաստվել այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա 
ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության 
կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ: 

3. Վերապատրաստումը և հավաստագրումը անցկացվում են հետևյալ փուլերով. 
1) փաստաթղթերի համապատասխանության ճանաչում՝ համաձայն կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած փաստաթղթերի ցանկի. 
2) ուսուցումների կազմակերպում՝ դիմողի նախաձեռնությամբ. 
3) քննություն՝ թեստավորման և հարցազրույցի միջոցով. 
4) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրում՝ հինգ տարի 

ժամկետով։ 
4. Վերապատրաստման, քննությունների և հավաստագրման ընթացակարգերը, ուսումնական 

հաստատության ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրի) դադարեցման դեպքերն ու 
ընթացակարգը, ինչպես նաև հավաստագրման լիազոր մարմնի կազմավորման և գործունեության 
կարգը սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը։ 

5. Վերապատրաստումը կազմակերպվում է տարեկան առնվազն մեկ անգամ։ 
6. Վերապատրաստումների մասին հայտարարությունը հրապարակվում է քննություններն 

անցկացնելուց ոչ ուշ, քան մեկ ամիս առաջ` առնվազն երեք հազար տպաքանակ ունեցող մամուլի և 
զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով: 

7. Վերապատրաստման բովանդակությունը կազմվում է կրթության բնագավառում իրավական, 
կառավարչական, մանկավարժական, հոգեբանական, ուսուցման մեթոդաբանության վերաբերյալ 
գիտելիքները և գործնական կարողությունները ձևավորելու և դրանք ամրապնդելու նպատակով։ 

8. Վերապատրաստումից հետո սահմանված կարգով քննություն հանձնած անձը ճանաչվում է 
ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ստացած։ 

9. Հավաստագրված անձանց ցանկը հրապարակվում է։ 
10. Քննության արդյունքները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով կամ կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմնին՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի սահմանած կարգի։ 



11. Վերապատրաստված և ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի 
հավաստագիր ստացած անձը կարող է հավաստագիրը ստանալու օրվանից հետո` հինգ տարվա 
ընթացքում, մասնակցել տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին։ 

12. Տնօրենի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու համար տնօրենի 
թեկնածուն խորհրդին ներկայացնում է` 

1) սահմանված ցանկին համապատասխան փաստաթղթերը. 
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիրը. 
3) դպրոցի զարգացման իր ծրագիրը: 
13. Տնօրենի թեկնածուի ղեկավարման գործնական հմտությունները ստուգելու նպատակով 

խորհուրդն անցկացնում է հարցազրույց` կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
սահմանած հարցաշարերի հիման վրա: 

13. Մրցույթի ժամանակ տնօրենի թեկնածուի հետ խորհուրդն անցկացնում է հարցազրույց, որի 
ընթացքում հավակնորդին տրվում են հարցեր տվյալ հավակնորդի ներկայացրած զարգացման 
ծրագրից: 

14. Մրցույթում հաղթած և սահմանված կարգով աշխատանքային պայմանագիր կնքած 
պետական ուսումնական հաստատության տնօրենը պաշտոնավարում է մինչև իր լիազորությունների 
ավարտը՝ անկախ ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրի հնգամյա 
ժամկետի լրանալուց։ 

15. Ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ստացած անձը 
կարող է մինչև հավաստագրի ժամկետի լրանալը դիմել և անցնել սույն հոդվածի 3-րդ մասով 
սահմանված վերապատրաստումը և ստանալ ուսումնական հաստատության ղեկավարման 
իրավունքի նոր հավաստագիր։ 

16. Ուսումնական հաստատության տնօրենը (հանրակրթական հիմնական ծրագրեր 
իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավարը) պատասխանատու է հանրակրթության պետական 
կրթական և առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան ուսումնադաստիարակչական 
գործընթացի կազմակերպման, սովորողների առողջության պահպանման, կադրերի ընտրության, 
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի պահանջների պահպանման համար, 
ինչպես նաև օրենքով և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված այլ 
պարտավորությունների ապահովման համար: 

17. Ուսումնական հաստատության տնօրեն (հանրակրթական հիմնական ծրագրեր 
իրականացնող ստորաբաժանման ղեկավար) չի կարող առաջադրվել, ընտրվել (նշանակվել) այն 
անձը, որը՝ 

1) սույն հոդվածի 1-4-րդ մասերով սահմանված կարգով չի ստացել ուսումնական 
հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր. 

2) դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 
3) դատական կարգով զրկվել է մանկավարժական կամ վարչական գործունեությամբ զբաղվելու 

իրավունքից. 
4) տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել մանկավարժական կամ 

վարչական գործունեության կատարմանը: Այդ հիվանդությունների ցանկը հաստատում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը. 

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

18. Պետական ուսումնական հաստատության տնօրենը՝ 
1) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության ֆինանսատնտեսական 

հաշվետվությունը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ 
տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտը. 

2) ղեկավարում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհուրդը, աջակցում է 
ուսումնական հաստատության խորհրդակցական մարմինների աշխատանքներին. 

3) կազմում է ուսումնական հաստատության հաստիքային ցուցակն ու ծախսերի նախահաշիվը և 
հաստատության խորհրդի հավանությամբ ներկայացնում պետական լիազորված մարմին. 

4) խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության զարգացման 
ծրագիրը. 

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

(12-րդ հոդվածը խմբ., լրաց., փոփ.  01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 



  
  
Հոդված 17. Ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 

1. Ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացն իրականացվում է խմբային 
կամ անհատական ուսուցման եղանակով: 

2. Ուսումնական խմբերը` դասարանները, կազմավորվում են ըստ սովորողների տարիքի և նրանց 
կողմից ուսումնական ծրագրի յուրացման արդյունքի: Կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի սահմանած կարգի համաձայն՝ կարող են կազմավորվել բազմահամակազմ 
դասարաններ: 

Պետական ուսումնական հաստատության դասարանի կազմավորման կարգը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Ուսումնական հաստատությունում խմբային ուսուցման կազմակերպման հիմնական ձևը դասն 
է: Դասի տևողությունը սահմանվում է հանրակրթության պետական չափորոշիչով: 

Առանձին առարկաների դասաժամերին դասարանը կարող է բաժանվել խմբերի` կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով: 

Խմբային ուսուցումը կարող է կազմակերպվել նաև ուսումնաարտադրական, փորձարարական 
բազաներում և մարզաառողջարարական ճամբարներում: 

4. Սովորողների անհատական ուսուցման կազմակերպման կարգը սահմանում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

4.1. Բոլոր այն ուսումնական հաստատություններում, որտեղ չկա տվյալ առարկան դասավանդող 
համապատասխան ուսուցիչ, այդ առարկայի դասավանդումը կարող է կազմակերպվել հեռավար 
(դիստանցիոն) ձևով՝ ապահովելով սովորողների կողմից հանրակրթության պետական չափորոշիչով 
նախատեսված ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի յուրացումը: 

5. Առողջական վիճակի պատճառով ուսումնական հաստատություններ հաճախել չկարողացող 
սովորողների համար կազմակերպվում է տնային ուսուցում՝ համաձայն կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի։ Տնային ուսուցման իրավունք վերապահող 
հիվանդությունների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

5.1. Երեխայի կրթության իրավունքն ապահովելու նպատակով հիվանդանոցային բժշկական 
կազմակերպություններում հանրակրթական ծրագրերին համապատասխան կազմակերպվում է 
երկարատև (ոչ պակաս, քան 21 օր) բուժման մեջ գտնվող երեխաների ուսուցումը: 

Այն իրականացվում է տվյալ բժշկական կազմակերպությունում և ուսումնական հաստատության 
միջև պայմանագրի հիման վրա, որի օրինակելի ձևը հաստատվում է կրթության պետական 
կառավարման և առողջապահության պետական կառավարման լիազորված մարմինների 
ղեկավարների համատեղ հրամանով։ Պայմանագրի պատճենը ներկայացվում է կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմին։ 

6. Ուսումնական հաստատություններում գործածվում են կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի սահմանած կարգով փորձաքննություն անցած և երաշխավորված դասագրքեր և 
ձեռնարկներ` ուսումնական հաստատության ընտրությամբ: 

7. Ուսումնական հաստատությունը կրթական ծառայությունների մատչելիությունը, որակն ու 
արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կրթական գործընթացի մասնակիցներին (սովորող, 
ծնող, մանկավարժական աշխատողներ և այլն) տրամադրում է կրթության կազմակերպման 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ: Կրթության կազմակերպման 
մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգը սահմանում է 
կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

(17-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 
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ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
  

Հոդված 29. Հանրակրթության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության իրավասությունները 

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավասություններն են` 
1) հանրակրթության բնագավառում իրականացնում է պետական քաղաքականությունը. 



2) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը. 
3) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշիչը. 
4) հիմնադրում է ուսումնական հաստատություններ. 
5) հաստատում է պետական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 

կանոնադրությունները. 
6) հաստատում է պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության (նշանակման) 

կարգը. 
7) հաստատում է այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց առկայությունը խոչընդոտում է 

մանկավարժական կամ վարչական գործունեության կատարմանը. 
8) սահմանում է պետական ուսումնական հաստատության դասարանների կազմավորման կարգը. 
9) հաստատում է հիմնական և միջնակարգ կրթության ավարտական փաստաթղթերի ձևերը. 
10) սահմանում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների 

պաշտոնների անվանացանկը, դրանց նկարագիրը, որակավորման տարակարգերը, աշխատանքի 
ընդունման, աշխատանքից ազատման, կենսաթոշակների նշանակման, բժշկական զննության 
կազմակերպման կարգերը. 

11) սահմանում է ուսումնական հաստատության աշխատողների աշխատանքի և հանգստի 
ռեժիմի առանձնահատկությունները. 

12) հաստատում է ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորման կարգը. 
13) սահմանում է ուսուցիչների ատեստավորման և որակավորման տարակարգերի շնորհման, 

տարածքային և հանրապետական հանձնաժողովների ստեղծման և գործունեության կարգերը. 
14) սահմանում է ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած մանկավարժական 

աշխատողներին հավելավճար տալու կարգը. 
15) հաստատում է ուսումնական հաստատության գործունեության ներքին և արտաքին 

գնահատման չափանիշներն ու իրականացման կարգը. 
16) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեի միջոցներից 

ֆինանսավորման կարգը. 
17) սահմանում է պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման ենթակա ոչ պետական 

ուսումնական հաստատությանը ներկայացվող պահանջները և չափանիշները. 
18) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների լրացուցիչ ֆինանսավորման մրցույթի 

կարգը. 
18.1) սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված 

ծրագրերի ֆինանսավորման սկզբունքները և մեթոդաբանությունը. 
19) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և օրենքներով 

սահմանված այլ լիազորություններ: 
(29-րդ հոդվածը փոփ. 10.12.09 ՀՕ-228-Ն) 
  
Հոդված 30. Հանրակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի իրավասությունները 
1. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն են` 
1) մշակում և հաստատում է հանրակրթական պետական ծրագրերը, հաստատում է 

հանրակրթական այլընտրանքային, այդ թվում՝ փորձարարական, հեղինակային և միջազգային 
հիմնական ծրագրեր. 

2) սահմանում է մասնագիտացված հանրակրթական, արտակարգ ընդունակություններ դրսևորած 
երեխաների, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների և 
այլընտրանքային կրթական ծրագրերի իրականացման ժամկետները. 

3) տալիս է հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիաներ. 
4) օրենքով սահմանված կարգով համաձայնություն է տալիս այլ տեսակի ոչ պետական 

ուսումնական հաստատության ստեղծմանը. 
5) համարվում է պետական ավագ դպրոցների, ինչպես նաև տարածքային ու հանրապետական 

մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների պետական կառավարման լիազորված մարմինը. 
6) սահմանում է պետական ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի` 

խորհրդի ձևավորման կարգը. 
7) փորձագիտական եզրակացություն է տալիս պետական ուսումնական հաստատության 

տնօրենի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու վերաբերյալ. 
8) հաստատում է երաշխավորված դասագրքերի ցանկը. 
9) (կետն ուժը կորցրել է 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 



10) սահմանում է պետական ուսումնական հաստատություններում արձակուրդների ժամկետները 
և տևողությունը. 

11) սահմանում է պետական ավարտական քննությունների ժամկետները և անցկացման կարգը. 
12) հաստատում է պետական ուսումնական հաստատության և ծնողի միջև կնքվող 

պայմանագրերի օրինակելի ձևերը. 
13) սահմանում է դպրոցական տարիքի երեխաներին հանրակրթության մեջ ընդգրկելու կարգը. 
14) սահմանում է սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների 

կրթության կազմակերպման կարգը. 
15) մշակում և հաստատում է ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական 

ծրագրերի յուրացման ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողի 
փոխադրման և ավարտման կարգը. 

16) կազմակերպում է ամփոփիչ ատեստավորում և որոշում ուսումնական հաստատության 
շրջանավարտների համապատասխանությունը հանրակրթության պետական չափորոշչի 
պահանջներին. 

17) հաստատում է ուսումնական հաստատությունից սովորողին այլ ուսումնական 
հաստատություն տեղափոխելու և ազատելու կարգը. 

18) սահմանում է բազմահամակազմ դասարան կազմավորելու, առանձին առարկաների 
դասաժամերին դասարանը խմբերի բաժանելու կարգերը. 

19) հաստատում է սովորողների անհատական ուսուցման, ինչպես նաև դրսեկության ձևով 
հանրակրթության կազմակերպման կարգերը. 

20) ապահովում է առարկայական ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների, 
դասամատյանների ձևերի մշակումը, փորձաքննությունը և հրատարակումը. 

21) մշակում և հաստատում է ուսումնական հաստատության ուսուցչի թափուր տեղի համար 
մրցույթի օրինակելի կարգը. 

22) սահմանում է մանկավարժական աշխատողների և տնօրենի վերապատրաստման 
բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, համաձայնություն է տալիս ուսուցիչների 
վերապատրաստման ծրագրերին. 

23) իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների վերահսկողություն, պետական 
տեսչավորում և գործունեության գնահատում, հրապարակում է ուսումնական հաստատությունների 
վարկանիշային ցանկը. 

24) մասնակցում է ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատմանը. 
25) հաստատում է սովորողների հանրապետական և դպրոցական առարկայական 

օլիմպիադաների, մրցույթների, ռազմամարզական խաղերի, սպարտակիադաների, 
մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական մրցույթների կազմակերպման և անցկացման 
կարգերն ու կանոնադրությունները. 

26) առաջարկում է մրցութային հիմունքներով ուսումնական հաստատությանը հատկացնել 
լրացուցիչ նպատակային ֆինանսավորում պետական բյուջեի միջոցներից. 

26.1) տրամադրում է լուծարված ուսումնական հաստատության ավարտական փաստաթղթի 
կրկնօրինակը` արխիվային հիմքերի առկայության դեպքում. 
      26.2) սահմանում է դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ գրականության ստեղծման կարգը. 
      26.3) սահմանում է միջնակարգ կրթության երրորդ աստիճանի (10-12-րդ դասարաններ) կրեդիտային 
համակարգի ներդրման և գործարկման կարգը. 
      26.4) սահմանում է պետական ուսումնական հաստատությունների անվանակոչության կարգը. 
      26.5) սահմանում է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում հեռավար (դիստանցիոն) 
կրթության կազմակերպման կարգը.  
      26.6) սահմանում է ուսումնական հաստատությունների վարչական և մանկավարժական աշխատողների 
էթիկայի նորմերը (վարքականոն). 
      26.7) սահմանում է ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը և 
հաստատում դրանց լրացման (գործածման) կարգերը. 
      26.8) մշակում և հաստատում է պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
զարգացման ծրագրի օրինակելի ձևը. 
      26.9) սահմանում է հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք 
(հավաստագիր) ստանալու նպատակով վերապատրաստման և վերապատրաստող 
կազմակերպության ընտրության կարգ. 
     26.10) սահմանում է «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն տնօրեն» և «Տարվա 
լավագույն դաստիարակ» մրցույթների կարգերը. 



     26.11) սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից 
սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ 
համապատասխան մասնագետ գործուղելու կարգը. 
     26.12) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված 
ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման և ֆինանսավորման կարգերը, ֆինանսավորման 
գործակիցները և նորմատիվները. 
     26.13) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատությունները 
դասագրքերով ապահովելու կարգը.  
     26.14) հաստատում է հանրակրթական առարկաների դասագրքերը հրատարակելու կարգը.  
      26.15) հաստատում է հանրակրթության պետական չափորոշչին դասագրքերի 
համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը.  

26.16) հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող 
հաստատությունների գրադարաններում դասագրքերը, ուսումնաօժանդակ գրականությունը և 
էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսները գործածության երաշխավորելու կարգը: 
      27) իրականացնում է սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և 
կառավարության որոշումներով սահմանված այլ լիազորություններ 
     (30-րդ հոդվածը լրաց. 14.04.11 ՀՕ-128-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 

  
  
Հոդված 33. Ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողությունը 

1. Ուսումնական հաստատության գործունեության վերահսկողությունն իրականացնում են 
հիմնադիրը, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը, ինչպես նաև օրենքով 
նախատեսված պետական կառավարման այլ մարմիններ: 

2. Ուսումնական հաստատությունում կրթության բնագավառի օրենսդրության պահպանման 
նկատմամբ պետական վերահսկողությունն իրականացվում է «Կրթության պետական տեսչության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով: 

2. Ուսումնական հաստատությունում կրթության բնագավառի օրենսդրության պահպանման 
նկատմամբ պետական վերահսկողությունն իրականացնում է հանրակրթության ոլորտում 
վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմինը: 
 

Հոդված 34. Ուսումնական հաստատության գործունեության գնահատումը 
1. Ուսումնական հաստատության գործունեությանը տրվում է ներքին և արտաքին 

գնահատական, որոնց չափանիշները և իրականացման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը։ 

2. Ներքին գնահատումը ուսումնական հաստատության կողմից իր գործունեության 
վերլուծությունն է։ Ներքին գնահատումն իրականացվում է տարեկան մեկ անգամ` մինչև նոր 
ուսումնական տարվա սկիզբը։ Ներքին գնահատմանը մասնակցում են վարչական և 
մանկավարժական աշխատողները, սովորողները և ծնողները։ 

3. Ներքին գնահատման հաշվետվությունը տնօրենը մինչև ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 5-ը 
ներկայացնում է ուսումնական հաստատության խորհրդին, ծնողական, աշակերտական և այլ գործող 
խորհուրդներին, ինչպես նաև ապահովում դրա հրապարակումը: 

4. Ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատման նպատակը դրա գործունեության 
արդյունավետության գնահատումն է` նմանատիպ մյուս հաստատությունների համեմատությամբ։ 
Արտաքին գնահատման չափանիշները միասնական են բոլոր ուսումնական հաստատությունների 
համար: 

5. Արտաքին գնահատումը կատարվում է ուսումնական հաստատության գիտությամբ` անկախ 
կազմակերպության կողմից: 

6. Արտաքին գնահատմանը մասնակցում են ծնողները, սովորողները, կրթության պետական և 
տարածքային կառավարման լիազորված մարմինները, տեղական ինքնակառավարման մարմնի և 
ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչները։ 

7. Ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատումն իրականացվում է սովորողին 
մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի և հանրակրթության պետական չափորոշչի 
պահանջներին շրջանավարտների համապատասխանության հիման վրա: 

8. Արտաքին գնահատման ընթացքում օգտագործվում են կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի իրականացրած տեսչական ստուգումների արդյունքները։ 



8. Արտաքին գնահատման ընթացքում օգտագործվում են հանրակրթության ոլորտում 
վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքները։ 
      9. Կրթական ծառայությունների որակի գնահատման հիմքը ուսումնական հաստատությունների 
միջին վիճակագրական տվյալների ցուցանիշներն են: 

10. Շրջանավարտների համապատասխանության աստիճանը հանրակրթության պետական 
չափորոշչի պահանջներին որոշվում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
կազմակերպած ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքներով։ 

11. Արտաքին գնահատման արդյունքներով կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմինը հրապարակում է ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային ցանկը: 
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Հոդված 35. Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը 

1. Ուսումնական հաստատության ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական բյուջեից և 
օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

2. Ուսումնական հաստատություններին պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Ուսումնական հաստատության ֆինանսավորումը պետական բյուջեից կատարվում է ըստ 
իրականացվող հանրակրթական ծրագրերի՝ կախված սովորողների թվից: Ոչ պետական 
ուսումնական հաստատությունը պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորվում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության սահմանած պահանջներին և չափանիշներին 
համապատասխանելու դեպքում: 

3.1. Կրթության կազմակերպման համար լրացուցիչ պետական աջակցությունից ֆինանսավորման 
բարձրացված չափաքանակով օգտվում են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 
ունեցող այն երեխաները, որոնք ունեն հետևյալ ֆունկցիաների միջին, ծանր և խոր խանգարումներ. 

1) ձայնի և խոսքի. 
2) լսողական. 
3) տեսողական. 
4) ինտելեկտուալ (մտավոր) հետամնացություն ունեցող. 
5) շարժողական։ 
3.2. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահմանված 

ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակի սանդղակը՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության 
աստիճանի, սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

4. Ուսումնական հաստատությունը կարող է մրցութային հիմունքներով պետական բյուջեից 
ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում հետևյալ նպատակներով. 

1) իրականացնել հատուկ կամ լրացուցիչ կրթական ծրագրեր արտակարգ ընդունակություններ 
դրսևորած երեխաների համար. 

2) իրականացնել ուսումնամեթոդական գիտափորձ և (կամ) այլընտրանքային ծրագիր. 
3) կազմակերպել դպրոցականների միջազգային օլիմպիադաների նախապատրաստական 

հավաքներ և դասընթացներ. 
4) ստեղծել ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և ուսումնական նյութեր (այդ թվում՝ 

էլեկտրոնային): 
Ուսումնական հաստատությունը կարող է մրցութային հիմունքներով պետական բյուջեից 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի առաջարկությամբ ստանալ լրացուցիչ 
ֆինանսավորում նաև այլ նպատակներով: 

Լրացուցիչ ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարությունը: 

5. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հանրակրթական 
ծրագրեր իրականացնող ոչ պետական ուսումնական հաստատությունը կարող է իր կրթական 
ծառայությունները կազմակերպել վճարովի հիմունքներով, այդ թվում՝ սովորողներից գանձել ուսման 
վարձավճար` համաձայն տվյալ ուսումնական հաստատության կանոնադրության։ 

6. Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ, բարձրլեռնային և լեռնային բնակավայրերի 
պետական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների համար 



սահմանվում է հավելյալ աշխատավարձ՝ համաձայն տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին 
օրենքի, բայց ոչ պակաս, քան նախատեսված է ընթացիկ տարվա պետական բյուջեով: 

(35-րդ հոդվածը փոփ. 10.12.09 ՀՕ-228-Ն, լրաց. 01.12.14 ՀՕ-200-Ն) 


