
ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

«Կրթության մասին» օրենքի փոփոխվող և լրացվող հոդվածների վերաբերյալ 

 

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 գիտելիքները պահպանելու ու սերունդներին փոխանցելու 
համար. 

1.1) ուսուցում՝ կրթական ծրագրով իրականացվող գործընթաց, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
նպատակաուղղված է անձի ուսումնառության կազմակերպմանը, իրականացմանը կամ դրա 
օժանդակմանը. 

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

1.3) ֆորմալ կրթություն՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական հիմնական ծրագրերի որոշակի 
մակարդակ կամ ամբողջություն, որն իրականացվում է համապատասխան ուսումնական 
հաստատության (հաստատությունների) 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 համապատասխան ուսումնական հաստատության 
(հաստատությունների) կամ այդ գործառույթն իրականացնելու իրավասությունն ունեցող 
կազմակերպության և (կամ) ծառայության միջոցով, սակայն չի հանգեցնում որակավորման աստիճանի 
շնորհման և ուսումնառության արդյունքների պաշտոնական ճանաչման, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի. 

1.5) ինֆորմալ կրթություն՝ անձի առօրյա և ընտանեկան կյանքի, հանգստի, ժամանցի, 
աշխատանքային գործունեության և այլ տարբեր գործողությունների 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 ճանաչման, բացառությամբ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի. 

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

1.7) ունկնդիր` լրացուցիչ կրթական ծրագրում ընդգրկված և ուսումնառող անձ. 
1.8) սոցիալական գործընկեր` մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգին աջակցող, 

համագործակցող և համակարգի զարգացման գործում շահագրգիռ կազմակերպություն կամ 
կազմակերպությունների միավորում, մասնավորապես գործատուների, արհեստակցական և 
հասարակական այլ միավորումներ, կրթական և ուսումնական ծրագրեր իրականացնող ցանկացած 
կազմակերպություն, պետական և համայնքային մարմիններ. 

1.9) սովորող` սահմանված կարգով ուսումնական հաստատություն ընդունված և կրթական հիմնական 
ծրագրով (ծրագրերով) ուսումնառող անձ. 

1.10) կրթության որակ՝ կրթական քաղաքականությամբ սահմանված նպատակների և խնդիրների 
իրագործմանը միտված կրթության կազմակերպման չափելի արդյունք, որը գնահատվում է՝ 

հաշվի առնելով սովորողի անհատական կարիքները, կրթության կազմակերպման միջավայրը, 
ուսուցման ծրագրային բովանդակությունը, կրթության կազմակերպման գործընթացը և ուսումնառության 
գնահատված արդյունքները՝ համաձայն սահմանված չափանիշների. 

1.11) ուսուցման ազգային ռեեստր` ուսումնական ծրագրերի ու ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման 

արդյունքների գնահատման ու ճանաչման գործընթաց իրականացնողների և մասնակիցների տվյալների 

ազգային շտեմարան, որը ձևավորվում է մասնագիտացված ու գնահատված ուսուցումներ 

իրականացնելու, ոլորտի շահառուների համագործակցության հնարավորություններն ընդլայնելու, 

արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը 

թափանցիկ և մատչելի դարձնելու նպատակով. 

1.12) ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատումը և ճանաչումը՝  կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից  անձի կարողությունների և սահմանված որոշակի 



չափանիշների համապատասխանության փաստը հավաստելու գործընթաց է։ Անձի փաստացի 

կարողությունները նրա նվաճած ուսումնառության արդյունքները և (կամ) որոշակի գիտելիքները, 

կարողությունները, ընկալումներն ու հմտություններն են՝ անկախ դրանք ձեռք բերելու եղանակից, իսկ 

համեմատելի չափանիշները որոշակի մասնագիտական չափորոշչի ուսումնառության արդյունքները, 

զբաղմունքի նկարագիրը կամ որոշակի կարողությանը ներկայացվող պահանջներ են. 

 
2) պետական կրթական չափորոշիչ` նորմատիվ, որը սահմանում է կրթական ծրագրերի 

բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, սովորողների ուսումնական բեռնվածության առավելագույն 
ծավալը և շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները. 

3) կրթական (այդ թվում` ռազմական) ծրագիր` կրթության համապատասխան մակարդակի 
բովանդակությունը և մասնագիտական ուղղվածությունը. 

3
1
) հատուկ կրթություն` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց, ինչպես 

նաև հակասոցիալական  վարք դրսևորած երեխաների ուսուցման և կրթության համակարգ, որը մեկ կամ 
մի քանի կրթական ծրագրերի հիման վրա կարող է իրականացվել  հատուկ կամ ընդհանուր 
հանրակրթական, մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում. 

4) ուսումնական հաստատություն` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն 
կամ դրա ստորաբաժանում, որն իրականացնում է մեկ կամ մի քանի կրթական ծրագիր և ապահովում է 
սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունն այդ ծրագրերի պահանջներին համապատասխան. 

4.1) ռազմաուսումնական հաստատություն` հանրակրթական կամ միջին մասնագիտական կամ 
բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական 
հաստատություն, որն ապահովում է սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունը ռազմական 
կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան. 

5) մանկապարտեզ` նախադպրոցական կրթության ծրագիր իրականացնող 
ուսումնադաստիարակչական հաստատություն. 

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

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

միավորում. 
8.1) արհեստագործական ուսումնարան` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող 

կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում, որն իրականացնում է նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթական ծրագիր. 

9) քոլեջ` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա 
ստորաբաժանում, որն իրականացնում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր. 

10) համալսարան` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի գործունեությունը 
նպատակաուղղված է բնագիտական, հասարակագիտական, գիտության և տեխնիկայի, մշակույթի 
տարբեր ուղղությունների բարձրագույն, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության, հիմնարար գիտական 
հետազոտությունների և ուսումնառության կազմակերպմանը. 

11) ինստիտուտ` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որն իրականացնում է գիտության, 
տնտեսության և մշակույթի մի շարք ուղղությունների գծով մասնագիտական ու հետբուհական կրթական 
ծրագրեր և գիտական ուսումնասիրություններ. 

12) ակադեմիա (ուսումնական)` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի գործունեությունը 
նպատակաուղղված է որոշակի ոլորտում կրթության, գիտության, տեխնիկայի և մշակույթի զարգացմանը, 
իրականացնում է որոշակի ճյուղի (բնագավառի) բարձր որակավորման մասնագետների պատրաստումը 
և վերաորակավորումը, հետբուհական կրթական ծրագրերը. 

13) կոնսերվատորիա` բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որի գործունեությունը 
նպատակաուղղված է երաժշտության ոլորտում մասնագետների պատրաստմանը, որակավորման 
բարձրացմանը և հետբուհական կրթական ծրագրերի իրականացմանը. 

14) մասնաճյուղ` ուսումնական հաստատության տարածքային առանձնացված ստորաբաժանում, որն 
իրականացնում է մեկ կամ տարբեր կրթական ծրագրեր. 

15) ուսումնական կենտրոն` կազմակերպություն (այդ թվում՝ ուսումնական 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 մակարդակի գնահատում` պետական կրթական 
չափորոշիչների պահանջներին համապատասխան. 



17.1) որակավորում՝ ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքում մասնագիտական որակավորման 
բնութագրին անձի համապատասխանությունը հավաստող կարգավիճակ, որը շնորհվում է 
համապատասխան փաստաթղթով. 

17.2) որակավորումների ազգային շրջանակ` մասնագիտական կրթության որակավորման 
աստիճանների բնութագրերի ամբողջությունը, որը ներառում է ուսումնառության յուրաքանչյուր 
աստիճանում ուսուցման արդյունքների և մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ 
գիտելիքների, հմտությունների ու կարողությունների ընդհանրական նկարագրերը. 

18) պետական հավատարմագրում` պետության կողմից` պետական կրթական չափորոշիչներին 
մասնագետների պատրաստման որակի համապատասխանության ճանաչումը. 

18
1
) արհեստավոր` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության որակավորման 

աստիճան, որը շնորհվում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրին և 
(կամ) որակավորման կարգին համապատասխան պետական ամփոփիչ ատեստավորում անցած 
անձանց. 

19) մասնագետ՝ միջին մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է միջին 
մասնագիտական կրթական ծրագրին համապատասխան ամփոփիչ ատեստավորում անցած անձանց. 

20) բակալավր` բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է 
միջնակարգ կրթություն ունեցող և առնվազն քառամյա (ոստիկանական կամ 
զինվորական մասնագիտությունների համար` միջին մասնագիտական ոստիկանական կամ զինվորական 
կրթության 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 բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

22) մագիստրոս` բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում 
է բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան ունեցող անձանց` առնվազն մեկ տարի 
բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյունքով. 

23) հետազոտող` հետբուհական մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճան, որը 
շնորհվում է մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան ունեցող անձանց` 
ասպիրանտուրայում եռամյա հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման 
արդյունքով. 

24) ինտերն` բարձրագույն բժշկական կրթության որակավորման աստիճան, որը շնորհվում է 
բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերն ավարտած և առնվազն մեկ տարվա հետբուհական 
ուսուցում ստացած անձանց. 

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

26) էքստեռն (այսուհետ` դրսեկություն)` ինքնակրթությամբ և ուսումնական հաստատությունում 
գիտելիքների ու կարողությունների ամփոփիչ ատեստավորման եղանակով իրականացվող կրթության 
ձև. 

27) նպատակային ուսուցում` մասնագիտական կրթական ծրագրերով պետության համար առաջնային 
և կարևորություն ներկայացնող բնագավառները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 
տարածաշրջանները, այդ թվում՝ սահմանամերձ և բարձրլեռնային բնակավայրերը, համապատասխան 
որակավորմամբ մասնագետներով ապահովելու նպատակով իրականացվող ուսուցում: 
 

Հոդված 26. 
 
Լրացուցիչ կրթությունը 

  
1. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվում են անձի ամբողջ կյանքի ընթացքում 

մասնագիտական և անձնական կրթական պահանջմունքները բավարարելու նպատակով և համարվում 
են ոչ ֆորմալ ուսուցում ապահովելու միջոց։ 

2. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի խնդիրն է կատարելագործել, արդիականացնել և լրացնել մինչ այդ 
ձեռք բերված (նախընթաց) գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները և արժեքները։ 

3. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերը կազմակերպվում են վերապատրաստումների, խմբային և 
անհատական մասնագիտական ուսուցման և կարճաժամկետ ուսուցման դասընթացների միջոցով, որոնց 
ուսումնառության արդյունքները կարող են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գնահատվել և 
ճանաչվել։ 
 3.1. Լրացուցիչ կրթություն (ուսուցում) կարող է իրականացնել  ցանկացած իրավաբանական և (կամ) 

ֆիզիկական անձ, որը կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով 

գրանցվել է ուսուցման ազգային ռեեստրում։ Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններն իրենց 



հավատարմագրված մասնագիտությունների շրջանակներում կարող են ուսուցման ազգային ռեեստրում 

գրանցվել առանց նախապայմանների:  

      3.2. Ուսուցման ազգային ռեեստրում գրանցված իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից 

իրականացվող լրացուցիչ կրթական ծրագիրը  երաշխավորում է կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմինը՝ սույն հոդվածի 3.3-րդ մասով ընտրված  կազմակերպության անկախ 

փորձագետների մասնագիտական եզրակացության հիման վրա։ 

        3.3. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման գործընթացը համակարգում է 

կրթության պետական կառավարման  լիազորված մարմնի սահմանած կարգով ընտրված կազմակերպությունը։ 

Ուսուցման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով կազմակերպությունն իրականացնում է՝ 

1) պատվիրատուի և (կամ) մասնակցի կարիքի գնահատում, պատվերի հստակեցում. 

2)  իրականացնող կազմակերպության (և կամ անհատի) ընտրություն. 

3)  լրացուցիչ կրթական ծրագրի փորձաքննություն. 

4)  մշտադիտարկում։ 

        3.4. Սույն հոդվածի 3.2-րդ մասով սահմանված հիմքերով իրականացված լրացուցիչ կրթական 

ծրագրի այն մասնակցին (ունկնդրին), որը ձեռք է բերել մոդուլային ծրագրով սահմանված ուսումնառության 

արդյունքները, շնորհվում է պետական նմուշի միանական փաստաթուղթ՝  վկայական և ներդիր, իսկ ոչ 

ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատում և ճանաչում անցած անձին՝ հավաստագիր և 

ներդիր։   

       Վկայականի և հավաստագրի ներդիրները  համարվում են տվյալ փաստաթղթի  անբաժանելի մասը և 

առանց  վկայականի կամ հավաստագրի վավեր չէ: 

        3.5. Լրացուցիչ ուսումնառության վկայականի, վկայականի ներդիրի կամ հավաստագրի, 

հավաստագրի ներդիրի պատվիրման, բաշխման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգը 

սահմանում է կրթության պետական կառավարման  լիազորված մարմինը:  

 
4. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և 

ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման կարգը սահմանում է Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարությունը: 

 
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերով շնորհված միասնական նմուշի փաստաթուղթը  

(վկայականը և ներդիրը, հավաստագիրը և ներդիրը) կարող է գործատուի կողմից ընդունվել որպես 

մասնագիտական գործունեության կամ որոշակի զբաղմունքի համար անհրաժեշտ պարտադիր 

նախապայման:  

 

Հոդված 36.  Կրթության բնագավառում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
իրավասությունը 

  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` 
1) ապահովում է պետական կրթական քաղաքականության իրականացումը. 
2) հաստատում է պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը. 
2.1) սահմանում է որակավորումների ազգային շրջանակը և հաստատում է կրթության որակավորման 

աստիճանների ընդհանրական բնութագրերը. 
3) հաստատում է ուսուցանվող մասնագիտությունների ցանկը. 
4) հաստատում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական պատվերը. 
5) հաստատում է պետական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրությունները. 
6) հաստատում է պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթերի ձևերը. 
6.1) սահմանում է լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը, ներառյալ 

պետական նմուշի վկայականի և դրա ներդիրի ձևը. 
6.2) սահմանում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման կարգը, 

ներառյալ պետական նմուշի հավաստագրի և դրա ներդիրի ձևը. 
7) իրականացնում է օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ: 
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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) (կետն ուժը կորցրել է 20.01.21 ՀՕ-31-Ն) 
2.1) սահմանում է կրթության որակի գնահատման չափանիշները՝ ըստ ուղղությունների։ Դրանք կարող 

են հիմք դառնալ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափանիշները սահմանելու համար. 
3) ապահովում է օրինակելի հանրակրթական ծրագրերի, ուսումնական պլանների, առարկայական 

ծրագրերի, դասագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների մշակումը և հրատարակումը. 
4) իրականացնում է ուսումնական հաստատությունների լիցենզավորումը. 
5) մշակում է պետական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի կանոնադրությունները. 
6) հաստատում է ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական և ղեկավար կադրերի 

որակավորման կարգը. 
6.1) հաստատում է որակավորման բնութագրերը՝ ըստ մասնագիտությունների և կրթական 

աստիճանների. 
7) ձևավորում է ուսումնական մասնագիտությունների ցանկերը. 
8) մշակում է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական և բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների պետական 
պատվերը. 

9) հաստատում է պետական և հավատարմագրված ոչ պետական նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական), միջին և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ընդունելության 
կանոնները. 

 
    9.1) սահմանում է ոչ ֆորմալ և  ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման և ճանաչման ենթակա 

մասնագիտությունների ցանկը և դրանց ներդման ժամանակացույցը՝ ըստ որակավորման աստիճանների. 

 9.2) սահմանում է սույն օրենքի 36-րդ հոդվածի 6.1-րդ և 6.2-րդ կետերով սահմանված կարգերի 

գործարկումը համակարգող, կազմակերպող ու օժանդակող կազմակերպության ընտրության կարգը և ըստ 

սահմանված պահանջների ընտրում համապատասխան կազմակերպությունը, որը հանդես է գալիս 

սոցիալական գործընկերների անունից (պետություն, գործատուներ և արհմիություններ). 

   9.3)  հաստատում է ուսուցման ազգային ռեեստրի վարման կարգը և ստեղծում ուսուցման ազգային 

ռեեստրը՝ ընտրված  համակարգող կազմակերպության հետ պայմանագրային պատվիրակման հիման 

վրա. 

   9.4)  սահմանում է լրացուցիչ ուսումնառության վկայականի, վկայականի ներդիրի կամ հավաստագրի, 

հավաստագրի ներդիրի պատվիրման, բաշխման, լրացման, հաշվառման և պահպանման կարգը. 

  9.5)   երաշխավորում է լրացուցիչ կրթության մոդուլային ծրագրերը. 

  9.6)   հաստատում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատում և ճանաչում 

անցկացնող գնահատողների ցանկը, որը ձևավորվում է  ուսուցման  ազգային ռեեստրում գրանցված 

մասնագետների և փորձագետների  տվյալներից. 

    9.7) հաստատում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատում և ճանաչում անցած 

անձանց ցանկը և վավերացնում տրամադրվող հավաստագիրն ու ներդիրը. 

   9.8) սահմանում և հաստատում է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման հիմքերը, 

գնահատման կենտրոններին ներկայացվող պահանջները և կողմերի իրավահարաբերություններն 

ապահովող պայմանագրի հիմնական պայմանները. 

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

11) սահմանված կարգով հաստատում է հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական 
հաստատությունների գիտական խորհուրդների շնորհած պատվավոր կոչումները և տիտղոսները. 

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

13) սահմանում է օտարերկրյա պետությունների կրթական փաստաթղթերի համարժեքության որոշման 
և ճանաչման կարգը. 

14) ապահովում է պետական ուսումնական հաստատությունների զարգացման ծրագրերի 
ձևավորումը, իրականացումը. 

14.1) սահմանում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգի վարման կարգը. 



14.2) մշակում, ներդնում և վարում է կրթության ոլորտի պետական վարչական ռեգիստրները. 
14.3) հաստատում է լիցենզիայի ներդիրի և լիցենզավորված անձանց գործունեությանն առնչվող 

հաշվետվության ձևերը. 
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. 

15.1) համաձայնություն է տալիս պետական համապատասխան լիազորված մարմնի կողմից 
ուսումնական հաստատությունների  վերակազմակերպման և լուծարման վերաբերյալ. 

16) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և կառավարության որոշումներով 
սահմանված այլ լիազորություններ: 

Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը սույն հոդվածի 3-րդ, 6-րդ, 6.1-ին, 7-րդ, 10-
րդ և 14-րդ կետերով սահմանված իրավասությունները 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, 16.03.16 ՀՕ-34-Ն, փոփ., լրաց. 20.01.21 ՀՕ-
31-Ն) 
(20.01.21 ՀՕ-31-Ն օրենքն ունի հոդվածին վերաբերող անցումային դրույթ) 
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