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 Հավելված 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 
2010թ. հոկտեմբերի 1-ի 

N 1455-Ն հրամանի 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույնով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

իրականացնող ուսումնական հաստատությունից (այսուհետ` ուսումնական հաստատություն) 

մեկ այլ համապատասխան մակարդակի կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական 

հաստատություն ուսանողների տեղափոխման կարգը: 

2. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է պետական և հավատարմագրված 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 հեռակա ուսուցման բաժին հիմնական կրթության 

հիմքով ընդունված ուսանողի տեղափոխումը թույլատրվում է չորրորդ կիսամյակն ավարտելուց 

հետո, եթե տվյալ կրթական ծրագրի իրականացման ժամկետները համապատասխանում են: 

5. Տեղափոխման ընթացքում մասնագիտությունների փոփոխություն թույլատրվում է միայն 

ուսանողի կողմից նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

առարկաների (մոդուլների) տարբերությունները 8-ը չգերազանցելու պայմանով: Օտարերկրյա 

ուսումնական հաստատությունից 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 ամփոփիչ ստուգում չանցած առարկաները և 

առարկաների (մոդուլների) ժամաքանակների 30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունները, 

համարվում են ակադեմիական տարբերություններ: 

Ակադեմիական տարբերությունների ցանկը և ուսանողի կողմից դրանց հանձնման 

անհատական ժամանակացույցը կազմում է ընդունող ուսումնական հաստատությունը՝ հիմք 

ընդունելով ուսումնական պլանը: Ուսանողի կողմից ակադեմիական տարբերությունների 

հանձնման առավելագույն ժամկետը մեկ ամիս է: 

Տեղափոխումը կարող է կատարվել, եթե դրա արդյունքում, համապատասխան 

մասնագիտության տվյալ տարվա համար սահմանված ընդունելության տեղերի ընդհանուր թիվը 

պահպանվում է: 

7. Ուսումնական հաստատության վերակազմակերպման կամ լուծարման 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 տարվա ավարտին 

պետական կառավարման լիազոր մարմնին է ներկայացնում ուսանողների տեղափոխման 

վերաբերյալ հաշվետվություն` նշելով տեղափոխման հիմքը, կրթական ծրագիրը, ուսուցման ձևը, 

մասնագիտությունը: 

  

II. ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ 

  



10. Ուսանողը տեղափոխման մասին դիմում է ներկայացնում իր ուսումնական 

հաստատության տնօրենին` նրա գրավոր համաձայնությունը ստանալու համար: 

Տեղափոխման մասին ուսանողից դիմումն ընդունվում է ուսումնական կիսամյակը սկսելուն 

նախորդող և հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում: 

Տնօրենը եռօրյա ժամկետում գրավոր պատասխանում է ուսանողին` կցելով ակադեմիական 

տեղեկանքը կամ մերժման դեպքում` դրա փաստարկված հիմնավորումները։ 

11. Ուսանողը դիմում է այն ուսումնական հաստատություն, ուր ցանկանում է տեղափոխվել և 

ներկայացնում է՝ 

1) տեղափոխման մասին դիմումը` տնօրենի համաձայնության նշագրումով, 

2) ակադեմիական տեղեկանքը, 

3) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունից օգտվելու 

իրավունքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկանքը(ները) կամ այդ մասին հավաստող այլ 

փաստաթղթեր (առկայության դեպքում)։ 

Անվճար ուսուցման համակարգում ուսումնառած ուսանողի տեղափոխման դեպքում 

կրթությունը կազմակերպվում է վճարովի հիմունքներով, բացառությամբ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում արտոնություն ունեցող 

ուսանողների, որոնց կրթությունը շարունակվում է անվճար հիմունքներով։ Տեղափոխված 

ուսանողը հետագա ուսումնառության տարիներին կարող է օգտվել նպաստի ձևով ուսման 

վճարի փոխհատուցման իրավունքից։ 

Բացառություն կարող են կազմել այն դեպքերը, երբ տվյալ տարվա համար սահմանված 

տեղերի շրջանակում նույն մասնագիտության համար վճարովի տեղ չի սահմանվել։ Այդ դեպքում 

տեղափոխումը կարող է կատարվել անվճար ուսուցման համակարգ` միայն նույն 

մասնագիտությամբ: 

12. Ընդունող ուսումնական հաստատության տնօրենը, համաձայնության դեպքում, տալիս է 

ուսանողի ընդունման ժամանակավոր հրաման, որում նշվում են ակադեմիական 

տարբերությունների ցանկը և դրանց մարման անհատական ժամանակացույցը: 

Մինչև ուսանողի տեղափոխման գործընթացի ավարտը ընդունող ուսումնական 

հաստատության տնօրենը իրավասու է ուսանողին ժամանակավորապես կցագրել 

համապատասխան խմբում և թույլատրել մասնակցելու ուսումնական պարապմունքներին։ 

Եթե ընդունող ուսումնական հաստատությունում տվյալ մասնագիտությամբ տեղերի թիվն 

ավելի քիչ է, քան փոխադրվել ցանկացողների թիվը, ապա հավակնորդ ուսանողների կողմից 

ակադեմիական տարբերությունները դրական հանձնելուց հետո նրանց միջև անցկացվում է 

մրցույթ, որի արդյունքում ընտրվում են առավել բարձր միավորներ ստացածները: 

Մրցույթի անցկացման կարգը և պայմանները սահմանում է ընդունող ուսումնական 

հաստատության տնօրենը: 

13. Ակադեմիական տարբերությունների բացակայության կամ դրանք դրական 

գնահատականներով հանձնելու դեպքում ընդունող ուսումնական հաստատության տնօրենն 

ուսանողին տալիս է համապատասխան տեղեկանք: 

14. Սույն կարգի 13-րդ կետով սահմանված տեղեկանքը ուսանողը ներկայացնում է իր 

ուսումնական հաստատության տնօրենին, որը եռօրյա ժամկետում հրամանով ամրագրում է 

ուսանողի տեղափոխումը։ Ուսումնական հասատությունը 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 համապատասխան փաստաթղթերի 

բնօրինակները ստանալուց հետո եռօրյա ժամկետում հրամանագրում է ուսանողին: 

16. Օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունից ուսանողի տեղափոխումն 

իրականացվում է նախարարության թույլտվությամբ և հրամանագրվում 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 ուսումնական հաստատության 

միջև կնքված պայմանագրով: 
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Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի 

հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշման 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 

(այսուհետ՝ ՄՄՈՒՀ) բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած (միայն «Լավ» և (կամ) 

«Գերազանց» գնահատականներ ունեցող) շրջանավարտների (այսուհետ` հավակնորդ) 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում 

(այսուհետ՝ բուհ) համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու հետ 

կապված հարաբերությունները: 

2. Հավակնորդների կրթությունը բուհում կազմակերպվում է` 

1) մինչև 2014 թվականը ՄՄՈՒՀ ընդունված հավակնորդների 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 հավակնորդների դեպքում` միայն հեռակա ուսուցմամբ 

երկրորդ կուրսում, եթե ուսումնառած և նախընտրած մասնագիտության ուսումնական 

պլաններով նախատեսված առարկաների (մոդուլների) առարկայական 

տարբերությունների քանակը չի գերազանցում 8-ը։ Առարկայական տարբերություն է 

համարվում նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով հաստատված, 

սակայն հավակնորդի կողմից չուսումնասիրված, չգնահատված առարկաների 

ժամաքանակների կամ մոդուլային ուսումնական ծրագրի բովանդակության 

համեմատությամբ առնվազն 30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունը. 

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 իրականացնող համապատասխան 

ստորաբաժանման), որում ներառվում են նաև այն մասնագիտությունները` 

համապատասխան առարկայական տարբերություններով, որոնցով հնարավոր է 

շարունակել կրթությունը: Համաձայնագիրն ըստ անհրաժեշտության կարող է վերանայվել: 

4. Հավակնորդը բուհի և ՄՄՈՒՀ-ի միջև համագործակցության համաձայնագրի 

բացակայության դեպքում կրթությունը կարող է շարունակել իր նախընտրած բուհում` 

պահպանելով սույն կարգի 2-րդ, 13-րդ և 16-րդ կետերի պահանջները: 

5. Պետական կամ ոչ պետական հավատարմագրված բուհում կարող են սույն կարգով 

ուսումը շարունակել միայն պետական կամ ոչ պետական հավատարմագրված ՄՄՈՒՀ-

ների հավակնորդները: 

  

 II. ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄԸ 

  

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

կրթության և գիտության նախարարություն գրավոր ներկայացնում է բուհում 



հավակնորդների կրթության շարունակման համապատասխան տեղերի թիվը, որը չպետք 

է գերազանցի տվյալ մասնագիտությամբ նախատեսված և տվյալ ուսումնական տարվա 

համար հատկացված ընդունելության տեղերի 20 տոկոսը` հաշվի առնելով նաև 

բարձրագույն ուսումնական հաստատության տվյալ մասնագիտության գծով Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարություն 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշմամբ 

հաստատված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարության կողմից լիցենզիայով տրված սահմանային տեղերի թիվը: 

7. ՄՄՈՒՀ-ը յուրաքանչյուր տարի, մինչև ապրիլի 1-ը, Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարություն գրավոր ներկայացնում է այն 

մասնագիտությունների ցանկը, որոնցով հավակնորդը կարող է շարունակել կրթությունը 

բուհում: 

8. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը 

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 կարող է շարունակել կրթությունը բուհում: 

9. ՄՄՈՒՀ-ը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարության կողմից հաստատված ցանկի հիման վրա, երեք աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, հրապարակում է ՄՄՈՒՀ-ից համապատասխան բուհերում կրթությունը 

շարունակելու համար հատկացված տեղերի թիվը` ըստ մասնագիտությունների և 

առարկայական տարբերությունների: 

10. Հավակնորդը բուհ տեղափոխվելու մասին դիմումը ՄՄՈՒՀ-ի ղեկավարին 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 հանձնաժողովի կազմում բուհի ներկայացուցչի 

բացակայությունը հիմք չէ հավակնորդների՝ տվյալ բուհոււմ սույն կարգով կրթությունը 

շարունակելու մերժման համար: 

12. ՄՄՈՒՀ-ի պետական որակավորող հանձնաժողովը պետական ամփոփիչ 

ստուգման արդյունքների հիման վրա կազմում է արձանագրություն և հրապարակում 

սույն կարգով կրթությունը բուհում շարունակող հավակնորդների ցանկը: 

13. Հավակնորդը կամ ՄՄՈՒՀ-Ը փաստաթղթերը ներկայացնում է համապատասխան 

բուհ մինչև տվյալ տարվա օգոստոսի 30-ը։ 

14. Փաստաթղթերի փաթեթը ներառում է՝ 

1) դիմում` ուղղված ռեկտորին. 

2) ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի և դրա ներդիրի պատճենը. 

3) արձանագրության պատճենը. 

4) չորս լուսանկար (3x4 չափսի). 

5) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ նույնականացման 

քարտ կամ ծննդյան վկայական մինչև 16 տարեկան հավակնորդի համար, կամ 

զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը 

հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի 

վկայական). 



6) զինվորական գրքույկ կամ կցագրման վկայականի պատճենը (զորակոչային 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 արտոնությունից 

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 հատկացված տեղերի թիվը, ապա հանձնաժողովը 

հավակնորդների ընտրությունն իրականացնում է մրցութային հիմունքով` 

առաջնահերթությունն ըստ հաջորդականության 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 միավորներ: 

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 ընդունման (կցագրման) 

հրաման, որին կցվում են առարկայական տարբերությունների ցանկը և դրանց հանձնման 

անհատական ժամանակացույցը: Առարկայական տարբերությունների հանձնման 

առավելագույն ժամկետը երեք ամիս է: Մրցույթով անցած ուսանողները բուհ են 

ներկայացնում ավարտական 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 հաշվետվություն՝ համաձայն սույն կարգի ձևի: 
  

  
 Ձև 

  
Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

  
Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների (բուհի 
անվանումը) երկրորդ կուրսում՝ հեռակա ուսուցմամբ կրթությունը շարունակելու վերաբերյալ 

Անունը, 
ազգանունը, 
հայրանունը 

Ուսումնառած 
ՄՄՈՒՀ-ի 

անվանումը 

ՄՄՈՒՀ-ում 
ուսումնառած 

տարեթիվը 

Ուսումնառած 
մասնագիտության 

անվանումը և 
որակավորումը 

Բուհի 
համապա-
տասխան 
մասնագի- 
տության 

անվանումը  
և որակա-
վորումը 

Այլ 
տվյալներ 

            

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 

 

Կ Ա Ր Գ 

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)  ԵՎ  ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԵՐ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ   ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ   ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ   

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ   ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ   ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Հավելված 1 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

N 1058-Ն հրամանի  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր 

իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ՝ ուսումնական 

հաստատություն) դասախոսների և արտադրական ուսուցման վարպետների (այսուհետ՝ 

մանկավարժական աշխատող) վերապատրաստման հետ կապված իրավահարաբերությունները: 

2. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումը՝ նրանց մասնագիտական գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների հետևողական կատարելագործման գործընթաց է: 

3. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումն իրականացվում է ՀՀ կրթության և գիտության 

նախարարության (այսուհետ՝ նախարարության) «Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Մասնագիտական կրթության 

և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի (ՄԿՈւԶԱԿ) կողմից՝ (այսուհետ՝ վերապատրաստող կազմակերպություն) 

սույն կարգի համաձայն: 

4. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման հետ կապված ծախսերը կատարվում են ՀՀ պետական 

բյուջեի, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ միջոցների հաշվին: 

5. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման գործընթացի անմիջական պատասխանատուն 

վերապատրաստող կազմակերպությունն է: 

6. Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման նախապատրաստման 

գործընթացի պատասխանատուն հաստատության տնօրենն է (այսուհետ` տնօրեն): 

7. Վերապատրաստման ընթացքում մանկավարժական աշխատողն ազատվում է իր պաշտոնական 

պարտականությունների կատարումից՝ զբաղեցրած պաշտոնի, մանկավարժական աշխատանքի ստաժի և 

վարձատրության պահպանմամբ: 

8. Նախարարությունը կարող է կազմակերպել մանկավարժական աշխատողների արտահերթ վերապատրաստում` 

պետական բյուջեի կամ այլ միջոցների հաշվին: 

  

II. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

  

9. Ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստումը պարտադիր է և 

անցկացվում է ըստ տնօրենի ներկայացրած 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 մանկավարժական աշխատողը, 

2) հղի և մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար արձակուրդում գտնվող մանկավարժական աշխատողը, եթե նա 

նման ցանկություն չի հայտնել: 

12. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման դասընթացների անցկացման և տևողության 

ժամկետները սահմանում է նախարարությունը: 

13. Տնօրենը, տվյալ տարվա մինչև հունվարի 30-ը ներառյալ, մանկավարժական աշխատողների 20%-ի 

անվանացանկը /զբաղեցրած պաշտոնը, կոնտակտային տվյալները/ ներկայացնում է վերապատրաստող 

կազմակերպություն: 

14. Մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստման դասընթացի ծրագիրը մշակում է վերապատրաստող 

կազմակերպությունը, որը հաստատում է վերապատրաստող կազմակերպության ղեկավարը՝ վերապատրաստումն 

սկսելուց ոչ ուշ, քան տասնհինգ օր առաջ՝ համաձայնեցնելով նախարարության հետ: 

15. Տնօրենը վերապատրաստումը սկսելուց առնվազն տասն օր առաջ մանկավարժական աշխատողներին 

տեղեկացնում է վերապատրաստման ժամկետի և վայրի մասին: 



16. Վերապատրաստման դասընթացի առնվազն երկու երրորդին մասնակցած մանկավարժական աշխատողին, 

դասընթացի ավարտից հետո, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում տրվում է վկայական, համաձայն սույն հրամանի 

հավելված 2-ի Ձև-ի, որի պատճենը կցվում է մանկավարժական 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 աշխատողներին տրվող վկայականների հաշվառման 

մատյանը վարում է վերապատրաստող կազմակերպությունը: 

19. Մանկավարժական աշխատողի վկայականը վավերական է նաև այլ ուսումնական հաստատությունում 

աշխատանքի անցնելու դեպքում: 

20. Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր խմբի վերապատրաստման ավարտից հետո, տասն 

աշխատանքային օրվա ընթացքում նախարարություն է ներկայացնում վերապատրաստման դասընթացի վերաբերյալ 

հաշվետվություն: 

  

  

 Հավելված 2 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2014 թվականի հոկտեմբերի 29-ի 

N 1058-Ն հրամանի 

  

Ձև 

  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՎԿԱՅԱԿԱՆ N 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԿՐԹԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻԴԱՍԱԽՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՎԱՐՊԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

  

Տրվում է ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(պաշտոն, անուն, հայրանուն, ազգանուն) 

  

առ այն, որ նա վերապատրաստվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Կրթության ազգային ինստիտուտ» 

ՓԲԸ 

Մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից _________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(վերապատրաստման ծրագիրը, վերապատրաստման ժամկետը) 

  

   Կ.Տ. ________________ 

   (ստորագրություն) 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 

 

Կ Ա Ր Գ 

 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ   ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ   (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)   ԵՎ   ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Հավելված 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

5 ապրիլի 2012 թ. N 254-Ն հրամանի 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով (այսուհետ` կարգ) սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) (այսուհետ` արհեստագործական), 

միջին և բարձրագույն մասնագիտական պետական և հավատարմագրված ոչ պետական 

ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` Հաստատություն) արհեստագործական և 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրերով ընդունելության կարգը: 

2. Հաստատությունում առկա (ստացիոնար) ուսուցմամբ ընդունելությունը կատարվում 

է առնվազն հիմնական կրթություն ունեցող, իսկ հեռակա ուսուցմամբ ընդունելությունը` 

առնվազն միջնակարգ կրթություն ունեցող անձանց դիմումներով: 

3. Հաստատությունում ընդունելությունն իրականացվում է առանց ընդունելության 

քննությունների` սույն կարգի 24-րդ կետով սահմանված` մրցութային հիմունքով, 

բացառությամբ` արվեստի, առողջապահության և սպորտի ոլորտի (այսուհետ` 

Ոլորտային) միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների: 

4. Օտարերկրացիները` իրենց ընտրությամբ, Հաստատություն կարող են ընդունվել 

սույն կարգով` միայն վճարովի համակարգ կամ ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված 

կարգով: 

4.1 Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և ազգությամբ հայ 

օտարերկրացիները Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատություններ կարող են դիմել համաձայն սույն կարգի (ընդհանուր 

հիմունքներով) կամ օտարերկրացիների համար Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով` իրենց ընտրությամբ: 

(4.1-ին կետը լրաց. 31.03.15 N 212-Ն) 
4.2 Արգելվում է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող, 

ուսումնառող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք 

ու Քվեմո-Քարթլի նահանգներում գրանցված և բնակվող հայազգի քաղաքացիների 

նկատմամբ կիրառել ուսման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան սահմանված է տվյալ 

ուսումնական հաստատության համանման պայմաններում սովորող Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ: 

(4.2-րդ կետը լրաց. 31.03.15 N 212-Ն) 
  

2. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

  

5. Հաստատությունն ընդունելությունն իրականացնում է պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի (այսուհետ` Լիազորված մարմին) կողմից տվյալ ուսումնական 

տարվա համար հատկացված` 

1) արհեստագործական և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով առկա 

(ստացիոնար) ուսուցմամբ անվճար և վճարովի տեղերին համապատասխան. 

2) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցմամբ վճարովի տեղերին 

համապատասխան: 



6. Լիազորված մարմնի կողմից առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա ուսուցման տեղերը 

հատկացվելուց հետո՝ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում տնօրենը (ռեկտորը) 

հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարություն, որը 

ներառում է դիմորդի փաստաթղթերի ընդունման և մրցույթի անցկացման ժամկետները, 

ինչպես նաև յուրաքանչյուր մասնագիտության` 

1) կրթության ձևը` առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա, ինչպես նաև հեռավար 

(դիստանցիոն), դրսեկության ձևով ուսուցման պայմանները, 

2) կրթության հիմքը` առնվազն հիմնական կամ միջնակարգ, 

3) Լիազորված մարմնի կողմից հատկացված անվճար և վճարովի տեղերի քանակը, 

4) քննության օր(եր)ը, ժամը, վայրը և տեսակը (գրավոր կամ բանավոր), 

5) ուսման վճարի չափը, 

6) ուսման տևողությունը, 

7) որակավորումը, 

8) և այլ տեղեկատվություն: 

7. Առկա (ստացիոնար) ուսուցման մրցույթին մասնակցելու համար դիմորդի 

փաստաթղթերն ընդունվում են ընդունելության պայմանների վերաբերյալ 

հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև օգոստոսի 25-ը (Ոլորտային 

մասնագիտություններով` Հաստատության սահմանած ընդունելության քննության 

օրվանից 2 օր առաջ, բայց ոչ ուշ, քան օգոստոսի 23-ը), իսկ հեռակա ուսուցման համար՝ 

մինչև նոյեմբերի 25-ը: 

8. Անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում մրցույթն իրականացվում է օգոստոսի 26-

27-ը: Ընդունելության մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են Հաստատության տվյալ 

մասնագիտության մրցույթի արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո: 

  

3. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ 

  

9. Ընդունելության գործընթացը կազմակերպելու նպատակով՝ Լիազորված մարմնի 

կողմից առկա (ստացիոնար) կամ հեռակա ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 

3 օրվա ընթացքում Հաստատությունում տնօրենի (ռեկտորի) հրամանով ստեղծվում է 

ընդունող հանձնաժողով և ընդունելության գործընթացը սպասարկող տեխնիկական 

անձնակազմ: 

10. Ընդունող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում են հանձնաժողովի նախագահը՝ 

Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը), նախագահի տեղակալը, պատասխանատու 

քարտուղարը և անդամները: 

11. Քննությունների անցկացման նպատակով ստեղծվում են քննական 

հանձնաժողովներ, որոնց կազմում կարող են ընդգրկվել Հաստատության, ինչպես նաև 

հրավիրված մասնագետներ: Քննական հանձնաժողովների նախագահներին հաստատում 

է Լիազորված մարմինը` ընդունող հանձնաժողովի նախագահի ներկայացմամբ, իսկ 

կազմերը հաստատում է Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը): 

Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը` ընդունելության տեղերը հատկացվելուց հետո՝ 

3 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Լիազորված մարմնին է ներկայացնում քննական 

հանձնաժողովների նախագահ/ներ/ի թեկնածություն/ներ/ը: 

12. Ընդունող հանձնաժողովը սույն կարգին և Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) 

հաստատած աշխատանքային պլանին համապատասխան ապահովում է` 

1) առկա (ստացիոնար) և/կամ հեռակա ուսուցման ընդունելության կազմակերպումն ու 

անցկացումը, 

2) դիմորդների ընդունելության փաստաթղթերի ընդունումը և ձևակերպումը, 

մատյանում դիմորդների գրանցումը, փաստաթղթերի ընդունման մասին ստացականի 

լրացումը և հանձնումը, 



3) մասնագիտական կողմնորոշման նպատակով դիմորդների համար անհրաժեշտ 

խորհրդատվության տրամադրումը, 

4) սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված արտոնություններ ունեցող դիմորդներից 

անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահանջումը և համապատասխան ձևակերպումը, 

5) ընդունելության մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվության և քննական առարկաներից 

խորհրդատվության տրամադրումը, 

6) Ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդների ընդունելության ձևակերպումը՝ 

քննությունների ժամկետի (ամսաթիվ, ժամ) նշումով և քննական թերթիկների հանձնումը 

դիմորդներին, 

7) ընդունելության մրցույթի անցկացումը և Հաստատություն ընդունված դիմորդներին 

հրամանագրելու մասին որոշման ընդունումը, 

8) ընդունելության համար Հաստատության շենքի նախապատրաստումը, 

տարածքների հատկացումը և կահավորումը, ինչպես նաև ընդունելության ընթացքում 

հերթապահությունը և տարածքի պահպանումը, 

9) ընդունելությանն առնչվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձեռքբերումը, 

ձևակերպումը, 

10) դիմորդին և (կամ) նրա օրինական ներկայացուցչին Հաստատության լիցենզիային և 

կանոնադրությանը, ներքին կանոնակարգերին, կնքվելիք պայմանագրին, ինչպես նաև 

պետական հավատարմագրման վկայականին (առկայության դեպքում) և կրթության 

գործընթացը կարգավորող այլ իրավական ակտերին ծանոթացումը: 

13. Ընդունելության նախապատրաստման և կազմակերպմանն առնչվող հարցեր 

քննարկելու համար ընդունող հանձնաժողովը պարբերաբար անց է կացնում նիստեր, 

որոնք արձանագրում է հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը, իսկ 

արձանագրությունները ստորագրում են հանձնաժողովի նախագահը և պատասխանատու 

քարտուղարը: 

14. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) կազմակերպում ու ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքները և վերահսկում է 

ընդունելության գործընթացը, 

2) հրապարակում է ընդունելության պայմանների վերաբերյալ հայտարարությունը, 

3) ձևավորում և հաստատում է քննական հանձնաժողովների կազմերը, ինչպես նաև 

կազմակերպում և վերահսկում է այդ հանձնաժողովների աշխատանքները, 

4) հաստատում է Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննությունների 

անցկացման ժամանակացույցը, 

5) ընդունող և քննական հանձնաժողովների անդամներին ծանոթացնում է 

ընդունելության գործընթացը կարգավորող նորմատիվ փաստաթղթերին, ինչպես նաև 

ապահովում է նրանց աշխատանքային պայմանները, 

6) որոշում է ընդունում Ոլորտային մասնագիտություններով դիմորդին ընդունելության 

քննություններին մասնակցելու թույլտվության վերաբերյալ, որի մասին նշում է կատարում 

նրա դիմումի վրա, 

7) միջոցներ է ձեռնարկում ընդունելության ժամանակահատվածում հասարակական 

կարգի պահպանության, բժշկական սպասարկման ապահովման ուղղությամբ, 

8) պատասխանատու է Հաստատությունում ընդունելության գործընթացի պատշաճ 

նախապատրաստման, կազմակերպման և անցկացման համար: 

15. Ընդունող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը՝ 

1) կատարում է ընդունող հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները՝ նրա 

բացակայության ընթացքում, 

2) ձևավորում է «Դիմորդի անկյուն»` մասնագիտական կողմնորոշման, ընդունելության 

կարգի ու պայմանների վերաբերյալ, 



3) հսկում է քննական հանձնաժողովների կողմից մշակված քննական նյութերի ճիշտ և 

ժամանակին ձևակերպումն ու բազմացումը, ապահովում է քննությունների անցկացման 

համար անհրաժեշտ տարածքներ, 

4) կազմակերպում և հսկում է սպասարկող անձնակազմի աշխատանքները: 

16. Հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը` 

1) ապահովում է ընդունելության հետ կապված անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացումն 

ու հաշվառումն ըստ սահմանված կարգի. 

2) Ոլորտային մասնագիտություններով կազմում է դիմորդների խմբերն ըստ քննական 

առարկաների և լրացնում քննական տեղեկագրերը. 

3) հսկում է դիմորդների փաստաթղթերի ճիշտ ձևակերպման, գրանցման մատյանի և 

հաշվառման այլ փաստաթղթերի վարման ընթացքը. 

4) նախապատրաստում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի նյութերը, 

ընդունելության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ տնօրենի հրամանների նախագծերը, 

գրառում է ընդունող հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունները. 

5) պատասխանատու է ընդունելությանն առնչվող բոլոր փաստաթղթերի պահպանման 

համար: 

17. Քննական հանձնաժողովի նախագահը՝ 

1) կազմակերպում է քննական տոմսերի և քննական այլ նյութերի մշակումը, 

2) ընդունող հանձնաժողովի նախագահի հետ միասին ստորագրում և ծրարում է 

քննական տոմսերը և պատասխանատու է Հաստատությունում դրանց պահպանման 

համար, 

3) ղեկավարում է քննության ընթացքը և պատասխանատու է քննության անցկացման և 

հանձնաժողովի աշխատանքի որակի համար, 

4) պատասխանատու է քննական տոմսերի մեջ հայտնաբերված վրիպակները տեղում 

ուղղելու համար, 

5) դիմորդներին բացատրում է քննության ընթացակարգը և ներկայացվող 

պահանջները, 

6) ընտրողաբար ստուգում կամ վերստուգում է գրավոր աշխատանքները, 

7) յուրաքանչյուր քննության ավարտից անմիջապես հետո ընդունող հանձնաժողովին է 

ներկայացնում քննությունների ամփոփ արդյունքները: 

18. Ընդունող հանձնաժողովի լիազորությունները դադարում են ընդունելության 

մրցույթի վերջնական արդյունքների ամփոփման, իսկ քննական հանձնաժողովների 

լիազորությունները` համապատասխան քննությունների վերջնական արդյունքների 

ամփոփման օրվան հաջորդող 3-րդ օրվանից: 

  

4. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՒՄԸ 

  

19. Դիմորդը` Հաստատության ընդունող հանձնաժողովին անձամբ, իսկ անչափահաս 

լինելու դեպքում օրինական ներկայացուցչի (ծնողի, որդեգրողի կամ հոգաբարձուի) հետ 

ներկայացնում է` 

1) դիմում, 

2) 4 լուսանկար (3x4 չափսի), 

3) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ պատճենը, 

4) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 

տարեկան դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր 

փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական), 

5) կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են 

զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան 



նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, 

իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական 

զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում), 

6) սույն կարգի 22-րդ կետով սահմանված` ընդունելության արտոնության իրավունքը 

հաստատող փաստաթուղթ (առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը 

(ռեկտորը) ուսանողներին հրամանագրելուց հետո՝ 2-օրյա ժամկետում ներկայացնում է 

Լիազորված մարմնին, 

7) իր ընտրած մասնագիտության համար պահանջվածից ավելի բարձր կրթության 

ավարտական փաստաթղթի պատճենը (առկայության դեպքում), ինչպես նաև այդ 

մասնագիտությանը համապատասխան` վարպետային ուսուցման որակավորման կամ 

կարճաժամկետ դասընթացի վկայականի պատճենը (առկայության դեպքում), 

8) միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաների, փառատոների) 

դիպլոմները (առկայության դեպքում), 

9) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ 

տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա հանձնած ընդունելության քննությունների 

գնահատականների վերաբերյալ փաստաթուղթը (առկայության դեպքում), 

10) տեղեկանք աշխատանքի վայրից (առկայության դեպքում): 

20. Դիմորդը Հաստատություն ընդունվելու համար կարող է դիմել մինչև 2 

մասնագիտության հայտագրմամբ՝ մրցույթի առաջին հայտի գերակայության սկզբունքով, 

անվճար և վճարովի ուսուցման հիմունքով: 

21. Դիմորդը` միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ընդունելության 

գործընթացի կազմակերպման և անցկացման համար, տվյալ Հաստատությունում 

նախապես վճարում է 1000 (հազար) ՀՀ դրամ: Անկախ մրցույթին մասնակցելուց և 

ընդունելության արդյունքից՝ վճարված գումարը դիմորդին հետ չի վերադարձվում: 

Սահմանված վճարներից ազատվում են սույն կարգի 22-րդ կետով նախատեսված 

արտոնություններ ունեցող դիմորդները, ինչպես նաև Հաստատության ընդունող 

հանձնաժողովի հայեցողությամբ` սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող այլ 

դիմորդներ: 

22. Ընդունելության մրցույթից դուրս, պահուստային տեղերի հաշվին ընդունվում են` 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ, «Հայաստանի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 14-րդ, «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների 

սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 37-րդ 

հոդվածներով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի 

օգոստոսի 27-ի «Հայաստանի Հանրապետության միջին մասնագիտական պետական 

ուսումնական հաստատություններում դիմորդների ընդունելության արտոնությունները 

սահմանելու մասին» N 545 որոշման պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ 

սահմանված համապատասխան արտոնություններ ունեցող Դիմորդները: 

  

5. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ 

  

23. Ընդունելության մրցույթն անց է կացվում ըստ մասնագիտությունների՝ տվյալ 

Հաստատությունում: 

24. Ընդունելության մրցույթն անցկացվում է Լիազորված մարմնի կողմից ըստ 

մասնագիտությունների հատկացված անվճար և վճարովի ուսուցման տեղերում` հետևյալ 

սկզբունքով. 

1) Անվճար ուսուցման տեղում առաջին հերթին ընդունվում է հիմնական կրթության 

վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների (այդ թվում` քննական), 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, 



բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին 

թվաբանականի և տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ցանկով ընդունելության 

մրցութային առարկաների գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն 

գումար ունեցող դիմորդը. 

2) Ոլորտային մասնագիտություններով անվճար տեղում առաջին հերթին ընդունվում է 

հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների 

(այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին 

մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի 

գնահատականների միջին թվաբանականի և սույն կարգի ցանկերով (հավելված 1-ը 

կցվում է) տվյալ մասնագիտության քննության/քննությունների գնահատականի(ների) ու 

տվյալ մասնագիտության համար ընդունելության մրցութային առարկաների 

գնահատականների/միավորների ընդհանուր առավելագույն գումար ունեցող դիմորդը. 

3) մրցութային հավասար միավորներ ունենալու դեպքում ըստ սահմանված 

հերթականության առավելությունը տրվում է՝ 

ա. մեդալակիր-դիմորդին. 

բ. տվյալ մասնագիտությամբ առավել երկարատև մասնագիտական աշխատանքային 

ստաժ ունեցող դիմորդին. 

գ. պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար 

քննություններից առավել բարձր գնահատականներ ունեցող դիմորդին. 

դ. տվյալ մասնագիտության գծով բարձրագույն կամ մասնագիտական կրթություն 

ստացած դիմորդին. 

ե. դպրոցականների հանրապետական առարկայական օլիմպիադաների առաջին 

կարգի դիպլոմ ստացած դիմորդին. 

զ. հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի 

միավորների (այդ թվում` քննական), նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների առավելագույն միջին թվաբանական 

ունեցող դիմորդին. 

է. ըստ տվյալ մասնագիտության համար սույն կարգի ընդունելության մրցութային 

առարկաների ցանկով սահմանված առաջնային համարվող առարկաներից առավել բարձր 

գնահատականներ/միավորներ ունեցած դիմորդին. 

4) վճարովի ուսուցման տեղերը համալրվում են անվճար ուսուցման տեղերը 

համալրվելուց հետո` սույն կարգի 24-րդ կետի 1-ից 3-րդ ենթակետերով նախատեսված 

կարգով. 

5) մրցույթը համարվում է ավարտված, Լիազորված մարմնի կողմից տվյալ 

ուսումնական տարվա համար Հաստատությանը հատկացված տեղերը համալրվելու կամ 

դիմորդների թիվն այդ տեղերից պակաս լինելու դեպքում: 

25. (կետն ուժը կորցրել է 31.03.15 N 212-Ն) 
 26. Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն ընդունվելու համար տվյալ տարվա, ինչպես նաև նախորդ տարվա 

հանձնած որևէ առարկայի ընդունելության քննության դրական գնահատականը, որը 

ներկայացվում է սահմանված ձևի տեղեկանքով, դիմորդի ցանկությամբ համարվում է 

Հաստատությունում տվյալ առարկայի ընդունելության մրցութային գնահատական: 

27. Ավարտական փաստաթղթում «Հայոց լեզու» առարկայից գնահատական չունեցող 

դիմորդի համար «Հայոց լեզու» առարկան նրա ցանկությամբ փոխարինվում է որևէ «Օտար 

լեզու» առարկայով: 

28. Ոլորտային մասնագիտություններով ընդունելության քննություններն անցկացնում 

են քննական հանձնաժողովները` Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) հաստատած 

ժամանակացույցի համաձայն: Ժամանակացույցը քննությունների սկզբից առնվազն մեկ 

շաբաթ առաջ փակցվում է Հաստատությունում` ի տես բոլորի, իսկ ժամանակացույցի 



պատճենը՝ հաստատումից հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 

քննությունները սկսելուց մեկ շաբաթ առաջ, ներկայացվում է Լիազորված մարմնին: 

29. Քննական տոմսերը կազմվում են Հաստատության քննական հանձնաժողովների 

կողմից՝ ընդունելության քննություններից առնվազն 10 աշխատանքային օր առաջ: 

30. Գրավոր առարկաների քննական տեքստերի քանակը պետք է լինի խմբերի թվից 

առնվազն 3-ով ավելի: Գրավոր քննությունների հարցատոմսերը պետք է կազմված լինեն 

այն հաշվարկով, որ յուրաքանչյուր քննական խմբի համար գործածության մեջ դրվի 

հարցատոմսի 4 տարբերակ պարունակող, նախապես կոմպլեկտավորված մեկ փաթեթ, 

իսկ վերջինիս ընտրությունը կատարվի առնվազն 3 փաթեթից: 

31. Դիմորդն ընդունելության քննության է ներկայանում անձնագրով (մինչև 16 

տարեկան դիմորդը` ծննդյան վկայականով, եթե անձնագիր չունի), կամ զինվորական 

գրքույկով, կամ ՀՀ ոստիկանության բաժինների կողմից տրված համապատասխան ձևով և 

քննական թերթիկով, որոնք ստուգվում են ընդունող հանձնաժողովի կողմից՝ 

Հաստատություն և քննասենյակ մտնելիս: Քննությունների ժամանակացույցով 

նախատեսված օրն անհարգելի պատճառով քննությանը չներկայացած դիմորդին չի 

թույլատրվում մասնակցել հետագա քննություններին: Հարգելի պատճառով քննությանը 

չներկայացած դիմորդին, ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ, հնարավորություն է 

տրվում այն հանձնել, եթե տվյալ առարկայի քննությունները Հաստատությունում չեն 

ավարտվել: 

32. Յուրաքանչյուր քննական խմբում, որպես կանոն, ընդգրկվում է մինչև 30 դիմորդ: 

Բանավոր քննության դեպքում քննասենյակում միաժամանակ կարող է գտնվել ոչ ավելի, 

քան 5 դիմորդ: 

33. Ընդունելության քննությունների օրերին Հաստատությունում և քննական սենյակում 

գտնվելու իրավունք ունեն. 

1) Հաստատությունում` ընդունող հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա 

քննություններին մասնակցող դիմորդներն ու քննական հանձնաժողովի անդամները, 

սպասարկող տեխնիկական անձնակազմի անդամները, Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի 

ներկայացուցիչները: Գրավոր քննության ընթացքին հետևելու նպատակով ընդունող 

հանձնաժողովի նախագահը կարող է հրավիրել դիմորդների ծնողներ, 

հասարակայնության ներկայացուցիչներ և լրագրողներ: 

2) Քննական սենյակում` քննական հանձնաժողովի անդամները, տվյալ օրվա 

քննություններին մասնակցող դիմորդները, ընդունող հանձնաժողովի նախագահը և 

տեղակալը, ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը և սպասարկող 

տեխնիկական անձնակազմի անդամները միայն ընդունող հանձնաժողովի նախագահի 

թույլտվությամբ, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության 

նախարարության, ինչպես նաև Լիազորված մարմնի ներկայացուցիչները: 

34. Արվեստի ոլորտի մասնագիտությունների քննությունների համար նախատեսվում է 

հետևյալ տևողությունը. 

1) «Սոլֆեջիո» առարկայի գրավոր թելադրության համար՝ 25 րոպե, իսկ բանավոր 

քննությանը` յուրաքանչյուր դիմորդի նախապատրաստվելու և պատասխանելու համար 

մինչև 15-ական րոպե. 

2) գեղարվեստի մասնագիտություններով` 

ա) գծանկար` մինչև 540 րոպե (3 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ). 

բ) գունանկար` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ). 

գ) կոմպոզիցիա` մինչև 450 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 5 ակադեմիական ժամ). 

դ) քանդակ` մինչև 360 րոպե (2 օր` յուրաքանչյուր օրը 4 ակադեմիական ժամ). 

ե) քանդակի կոմպոզիցիա` մինչև 225 րոպե (1 օր` 5 ակադեմիական ժամ): 

35. Ոլորտային մասնագիտություններով գրավոր քննական աշխատանքները 

(ներառյալ սևագրությունը) և բանավոր քննությունների ժամանակ դիմորդների նշումները 



կատարվում են Հաստատության դրոշմակնքված թերթիկների վրա: Վերջիններս ենթակա 

են հաշվառման և մինչև քննական հանձնաժողովին հանձնելը պահվում են ընդունող 

հանձնաժողովի նախագահի մոտ: 

36. Գրավոր քննական աշխատանքները, բանավոր քննությունների ժամանակ 

դիմորդներին տրված դրոշմակնքված թերթիկները, լրացված քննական տեղեկագրերը՝ 

քննական հանձնաժողովի նախագահը քննության ավարտից (գրավոր քննության դեպքում՝ 

աշխատանքների ստուգումից) անմիջապես հետո հանձնում է ընդունող հանձնաժողովի 

պատասխանատու քարտուղարին: Յուրաքանչյուր քննության արդյունքները 

հաստատվում են ընդունող հանձնաժողովի նախագահի կողմից: 

37. Գրավոր աշխատանքների ստուգումը կատարվում է Հաստատությունում, քննական 

հանձնաժողովի անդամների կողմից: 

38. Ոլորտային մասնագիտություններով բանավոր քննությունների համար 

նախատեսվում է հետևյալ տևողությունը` յուրաքանչյուր դիմորդի նախապատրաստվելու 

համար մինչև 30 րոպե, իսկ պատասխանի համար մինչև 15 րոպե: 

39. Ընդունելության քննությունները Ոլորտային մասնագիտություններով գնահատվում 

են 20 բալային համակարգով: Դրական են համարվում 8 և ավելի միավորները: 8 միավորից 

ցածր ստացած դիմորդը չի մասնակցում մրցույթին: 

40. (կետն ուժը կորցրել է 31.03.15 N 212-Ն) 
41. Հաստատության ընդունող հանձնաժողովի կողմից հաստատված քննությունների 

արդյունքների ցուցակները փակցվում են ի տես բոլորի ոչ ուշ, քան տվյալ քննության 

հաջորդ օրվա ժամը 12-ը: 

42. Գրավոր քննության գնահատականը դիմորդը կարող է գրավոր բողոքարկել 

ընդունող հանձնաժողովի նախագահին՝ քննությունների արդյունքները հրապարակվելուց 

հետո` մինչև հաջորդ օրվա ժամը 12-ը: Դիմումը ստանալուց հետո 1 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում քննական հանձնաժողովը` 

1) դիմորդի ներկայությամբ վերստուգում, քննարկում է բողոքարկված աշխատանքը. 

2) պատճառաբանված մերժում է փոփոխել կամ փոփոխում է գնահատականը` այդ 

մասին տեղյակ պահելով դիմորդին: 

43. Գնահատականը փոփոխելու դեպքում այն վավերացվում է քննական 

հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որի համար քննական տեղեկագրում հանձնաժողովի 

նախագահը տվյալ դիմորդի հերթական համարը վերցնում է շրջանակի մեջ, դրա դիմաց 

կատարում է «Գնահատականը փոփոխված է» նշումը և ստորագրում: Փոփոխված 

գնահատականն անց է կացվում նոր տեղեկագրի մեջ: Համապատասխան փոփոխություն է 

կատարվում նաև դիմորդի քննական թերթիկում: Գնահատականների փոփոխությունը 

արձանագրվում է ընդունող հանձնաժողովի կողմից: 

44. Բանավոր քննության գնահատականը դիմորդն իրավունք ունի բողոքարկել առանց 

քննասենյակից դուրս գալու՝ քննական հանձնաժողովի նախագահի ներկայությամբ: 

Բողոքի քննարկման արդյունքում Հանձնաժողովի նախագահը կարող է վերանայել 

բանավոր քննության գնահատականը: 

45. Ընդունելության մրցույթի արդյունքները հրապարակվում են տվյալ 

մասնագիտության մրցույթի արդյունքների ամփոփումից անմիջապես հետո և 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունելության արդյունքները ներկայացվում է 

Լիազորված մարմնին: 

  

6. ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄԸ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ 

  

46. Մրցույթով անցած յուրաքանչյուր դիմորդի համար կազմվում է անձնական գործ, 

որտեղ ընդգրկվում են սույն կարգի 19-րդ կետի 1-2 և 3-10 ենթակետերով նախատեսված 

փաստաթղթերը կամ փաստաթղթերի պատճենները, հիմնական կրթության վկայականի 

կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի բնագիրը կամ նոտարական հաստատումով 



(վավերացված) պատճենը, իսկ առկայության դեպքում` նաև գրավոր քննական 

աշխատանքները, բողոքարկման դիմումները և դրանց վերաբերյալ որոշումները: 

47. Ընդունող հանձնաժողովի համապատասխան որոշման և լրիվ ձևակերպված 

անձնական գործի հիման վրա Հաստատության տնօրենը մրցույթով անցած դիմորդներին 2 

աշխատանքային օրվա ընթացքում հրամանագրում է որպես ուսանող: 

Հրամանագրվածների ցուցակները հրապարակվում են ոչ ուշ, քան հրամանագրման 

հաջորդ օրը: 

48. Թափուր տեղերի առկայության դեպքում մրցութային հիմունքով Հաստատություն 

կարող է ընդունվել ընթացիկ տարում այլ մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություն մրցույթով չանցած այն դիմորդը, ով մինչև տվյալ ուսումնական տարվա 

օգոստոսի 31-ը ներառյալ կներկայացնի սույն կարգի 19-րդ կետով պահանջված 

փաստաթղթերը: 

49. Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) հրամանագրված դիմորդի հետ կնքում է 

պայմանագիր, որտեղ պարտադիր ամրագրվում են ուսանողի ընտրած 

մասնագիտությունը, ուսուցման ձևը, սովորելու տարիների տևողությունը և 

Հաստատությունում ուսման վարձի ընդհանուր չափը՝ բաժանված ըստ ուսումնական 

տարիների: Պայմանագրով նախատեսված ուսման վարձի ընդհանուր և դրա՝ ըստ 

տարիների բաժանված չափերը, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում փոփոխման 

ենթակա չեն, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

նախատեսված դեպքերի: 

50. Ուսանողին հանձնվում է պայմանագրի երկրորդ օրինակը, ուսանողական տոմս և 

առաջադիմության գրքույկ: 

51. Հաստատության ուսումնական խմբում ուսանողների թիվը սահմանվում է` առկա 

(ստացիոնար) ուսուցման համար մինչև 25, հեռակա ուսուցման համար` մինչև 20 մարդ: 

52. Հաստատություն չընդունված դիմորդին վերադարձվում են սույն կարգի 19-րդ 

կետով պահանջված փաստաթղթերը, իսկ դրանց պատճենները, ինչպես նաև քննական 

աշխատանքները պահպանվում են Հաստատությունում 6 ամիս, որից հետո ոչնչացվում են 

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

53. Ընդունելության հետ առնչվող կամ մրցույթի անցկացման ընթացքում ծագած 

հարցերը, որոնք չեն կանոնակարգվում սույն կարգով, կարգավորվում են ոլորտը 

կարգավորող այլ իրավական ակտերով: 

54. Սույն կարգի իրականացումը վերահսկում է կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմինը: 
  

  

Հավելված 1 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

5 ապրիլի 2012 թ. N 254-Ն հրամանով հաստատված 
կարգի 

  
Ց Ա Ն Կ 

  
ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ 

(վերնագիրը խմբ. 21.04.16 N 327-Ն) 
  

Մասնագիտության դասիչն ու 
անվանումը 

Որակավորման դասիչն  
ու անվանումը 

Մրցութային 
առարկաները 

02 ԱՐՎԵՍՏ 

021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական արվեստ և մեդիաարվեստ 1 2 3 

0211.01.4 Լուսանկարչական գործ 0211.01.01.4 Լուսանկարիչ Ֆ Մ Հլգ 

0211.01.03.4 Օպերատոր՝ մինի 
լուսանկարչական սարքերի 

Ֆ Մ Հլգ 



0211.02.4 Հրատարակչական գործ և 
պոլիգրաֆիա 

0211.02.01.4 Օպերատոր` գրքի 
արտադրության ավտոմատ 
գծերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0211.02.02.4 Օպերատոր՝ գրքի 
էլեկտրոնային շարվածքի 

Ֆ Մ Հլգ 

0211.02.03.4 Կազմարար Ֆ Մ Հլգ 

0211.02.04.4 Տպագրիչ՝ հարթ 
տպագրության 

Ֆ Մ Հլգ 

0211.02.05.4 Տպագրիչ` ծավալային 
տպագրության 

Ֆ Մ Հլգ 

0211.02.06.4 Կարգավորող՝ 
պոլիգրաֆիական 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.4 Գեղարվեստական 
ձևավորման աշխատանքներ 
և դիզայն 

0212.01.01.4 Նկարիչ-ապակեպատող Երկ Մ Հլգ 

0212.01.02.4 Ձևավորող` ցուցափեղկերի Երկ Մ Հլգ 

0212.01.03.4 Նկարազարդող՝ 
հախճապակյա իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 

0213.01.4 Գեղանկարչություն և 
քանդակագործություն 

0213.01.01.4 Արհեստավոր-մանրանկարիչ Երկ Մ Հլգ 

0213.01.02.4 Փորագրող` քարե 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0213.01.03.4 Փորագրող` ոսկրե 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0213.01.04.4 Փորագրող` մետաղյա 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0213.01.05.4 Փորագրող` փայտյա 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0213.01.06.4 Դրվագող` քանդակների Երկ Մ Հլգ 

0213.02.4 Վերականգնողական 
աշխատանքների 
իրականացում 

0213.02.01.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության 
որմնանկարների 

Երկ Մ Հլգ 

0213.02.02.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության ծեփվածքների 

Երկ Մ Հլգ 

0213.02.03.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության փայտե 
հուշարձանների 

Երկ Մ Հլգ 

0213.02.04.4 Վերականգնող՝ 
գեղարվեստական 
նշանակության քարե 
հուշարձանների 

Երկ Մ Հլգ 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.4 Ոսկերչություն 0214.01.01.4 Ոսկերիչ Ք Ֆ Հլգ 

0214.01.02.4 Մշակող` կիսաթանկարժեք և 
թանկարժեք քարերի 

Ք Ֆ Հլգ 

0214.02.4 Բրուտագործություն 0214.02.01.4 Բրուտ Երկ Մ Հլգ 

0214.02.02.4 Պատրաստող` 
խեցեգործական 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0214.03.4 Փայտագործություն 0214.03.01.4 Պատրաստող` փայտյա 
գեղարվեստական իրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0214.04.4 Գորգագործություն և 
ժանյակագործություն 

0214.04.01.4 Գորգագործ Երկ Մ Հլգ 

0214.04.02.4 Գոբելենագործ Երկ Մ Հլգ 

0214.04.03.4 Ասեղնագործ-ժանեկագործ Երկ Մ Հլգ 

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն և հարկեր 

0411.01.4 Հաշվապահություն 0411.01.01.4 Հաշվետար Մ Օլ Հլգ 



0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

0412.01.4 Ֆինանսներ 0412.01.01.4 Գանձապահ Մ Օլ Հլգ 

0412.02.4 Ապահովագրություն 0412.02.01.4 Գործակալ` 
ապահովագրության 

Մ Օլ Հլգ 

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 

0414.01.4 Գովազդ 0414.01.01.4 Գործակալ` գովազդի Մ Օլ Հլգ 

0415 Գործավարություն 

0415.01.4 Գործավարություն 0415.01.01.4 Գործավար Մ Օլ Հլգ 

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 

0416.01.4 Առևտուր 0416.01.01.4 Վաճառող Մ Օլ Հլգ 

0416.01.02.4 Գործակալ` գնումների Մ Օլ Հլգ 

0416.01.03.4 Գործակալ` մատակարարման Մ Օլ Հլգ 

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 

0522.01.4 Շրջակա միջավայրի 
պահպանություն 

0522.01.01.4 Օպերատոր` կեղտաջրերի 
մաքրման կայանքի 

Ք Մ Հլգ 

0522.01.02.4 Օպերատոր` քիմիական 
եղանակով ջրի մաքրման 
կայանքի 

Ք Մ Հլգ 

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 

061 ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.4 Համակարգիչների 
շահագործում 

0611.01.01.4 Օպերատոր` համակարգչի Մ Ֆ Հլգ 

0611.01.02.4 Օպերատոր՝ համակարգչային 
գրաֆիկայի 

Մ Ֆ Հլգ 

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ 

0711.01.4 Ազոտական 
պարարտանյութերի և 
օրգանական սինթեզի 
տեխնոլոգիա 

0711.01.01.4 Օպերատոր` ամոնիակային 
սելիտրայի արտադրության 

Ք Մ Հլգ 

0711.01.02.4 Օպերատոր` ամոնիակային 
սուլֆատի արտադրության 

Ք Մ Հլգ 

0711.02.4 Էլեկտրաքիմիական 
արտադրությունների 
տեխնոլոգիա 

0711.02.01.4 Օպերատոր` քիմիական 
արտադրության 
գոլորշիացման կայանքի 

Ք Մ Հլգ 

0711.02.02.4 Օպերատոր` քիմիական 
արտադրության ավտոմատ և 
կիսաավտոմատ գծերի 

Ք Մ Հլգ 

0711.02.03.4 Գալվանագործ Ք Մ Հլգ 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.01.4 Էլեկտրասարքավորումների 
արտադրություն 

0713.01.01.4 Փաթաթող` էլեկտրական 
մեքենաների տարրերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.01.02.4 Հավաքող` էլեկտրական 
մեքենաների և ապարատների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.02.4 Էլեկտրասարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

0713.02.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` 
էլեկտրասարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.02.02.4 Արհեստավոր` 
էլեկտրասարքավորումների 
նորոգման և սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.03.4 Էլեկտրակայանների և 
ցանցերի տեխնիկական 
սպասարկում 

0713.03.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` 
ենթակայանների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.03.02.4 Սպասարկող` 
ենթակայանների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.03.03.4 Նորոգող՝ ռելեային 
պաշտպանության և 
ավտոմատ սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.03.04.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ ռելեային 
պաշտպանության և 
ավտոմատ սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 



0713.03.05.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ 
ցանցերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.03.06.4 Էլեկտրիկ՝ բաշխիչ ցանցերի 
շահագործման 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.04.4 Էլեկտրալուսավորման և 
ուժային սարքավորումների 
էլեկտրամոնտաժում 

0713.04.01.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ բաշխիչ 
ցանցերի և երկրորդային 
շղթաների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.04.02.4 Էլեկտրամոնտաժող՝ 
էլեկտրասարքավորումների, 
ուժային և լուսավորման 
ցանցերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.05.4 Էլեկտրամատակարարում 
երկաթուղային 
տրանսպորտում 

0713.05.01.4 Էլեկտրամոնտաժող` միացման 
ցանցերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.05.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` քարշիչ 
ենթակայանների 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.06.4 Ջերմաէներգետիկ 
սարքավորումների և 
ջերմային ցանցերի 
տեխնիկական շահագործում 

0713.06.01.4 Օպերատոր՝ կաթսայատան Ֆ Մ Հլգ 

0713.06.02.4 Փականագործ՝ կաթսայատան 
սարքավորումների նորոգման 
և սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 

0713.06.03.4 Փականագործ՝ ջերմային 
ցանցերի սարքավորումների 
նորոգման և սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.01.4 Էլեկտրական սարքերի, 
մեքենաների և ապարատների 
փորձարկում 

0714.01.01.4 Փորձարկող՝ էլեկտրական 
սարքերի, մեքենաների և 
ապարատների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.01.02.4 Հսկիչ՝ էլեկտրական 
մեքենաների, ապարատների 
և սարքերի հավաքման 
աշխատանքների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.02.4 Մեքենաների և 
մեխանիզմների 
էլեկտրասարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

0714.02.01.4 Փականագործ-էլեկտրիկ` 
էլեկտրասարքավորումների 
նորոգման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.02.02.4 Էլեկտրամեխանիկ` 
վերելակների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.02.03.4 Էլեկտրամեխանիկ` 
առևտրային և 
սառնարանային 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.02.04.4 Մոնտաժող` էլեկտրական 
վերելակների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.03.4 Սարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

0714.03.01.4 Կարգավորող՝ ավտոմատ 
գծերի և ագրեգատային 
հաստոցների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.03.02.4 Կարգավորող՝ ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցների 
և մանիպուլյատորների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.03.03.4 Փականագործ-գործիքագործ Ֆ Մ Հլգ 

0714.03.04.4 Փականագործ՝ 
մեխանիկական հավաքման 
աշխատանքների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.04.4 Էլեկտրավակուումային 
արտադրության տեխնոլոգիա 

0714.04.01.4 Թիթեղագործ՝ 
էլեկտրավակուումային 
սարքերի դետալների ձևման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.04.02.4 Մոնտաժող՝ 
էլեկտրավակուումային 
սարքերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.04.03.4 Փաթաթող՝ 
էլեկտրավակուումային 
արտադրության դետալների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.05.4 Բժշկական սարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

0714.05.01.4 Էլեկտրամեխանիկ՝ բժշկական 
սարքավորումների նորոգման 
և սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 



0714.06.4 Ժամացույցների 
արտադրության տեխնոլոգիա 
և նորոգում 

0714.06.01.4 Հավաքող՝ ժամացույցների և 
ժամացույցների 
բաղադրիչների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.06.02.4 Ժամագործ Ֆ Մ Հլգ 

0714.07.4 Չափիչ-ստուգիչ սարքերի և 
ավտոմատիկայի 
տեխնիկական շահագործում 

0714.07.01.4 Փականագործ՝ չափիչ-ստուգիչ 
սարքերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.07.02.4 Փականագործ՝ ավտոմատ 
չափիչ-ստուգիչ սարքերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.08.4 Օպտիկա-մեխանիկական 
արտադրության 
սարքավորումներ և 
տեխնոլոգիա 

0714.08.01.4 Օպտիկ Ֆ Մ Հլգ 

0714.09.4 Ռադիոէլեկտրոնային 
արտադրության 
տեխնոլոգիական 
սարքավորումների 
կարգաբերում 

0714.09.01.4 Մոնտաժող-կարգաբերող` 
ռադիոէլեկտրոնային 
արտադրատեսակների 
փորձարկման 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.09.02.4 Մոնտաժող-կարգաբերող` 
ռադիոէլեկտրոնային 
արտադրության 
տեխնոլոգիական 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.10.4 Ռադիոէլեկտրոնային 
սարքավորումների և սարքերի 
արտադրության տեխնոլոգիա 

0714.10.01.4 Մոնտաժող՝ 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի, սարքավորումների 
և ապարատների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.10.02.4 Կարգավորող՝ 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի, սարքավորումների 
և ապարատների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.10.03.4 Փականագործ-նորոգող՝ 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի, սարքավորումների 
և ապարատների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.11.4 Ռադիոէլեկտրոնային 
միջոցների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0714.11.01.4 Ռադիոմեխանիկ` 
ռադիոհեռուստատեսային 
սարքավորումների նորոգման 
և սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.11.02.4 Ռադիոմոնտաժող` 
հեռուստատեսային և 
ռադիոհաղորդումների 
ցանցերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.12.4 Էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրոնային 
տեխնիկայի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0714.12.01.4 Օպերատոր-միկրոեռակցող` 
էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրոնային 
տեխնիկայի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.12.02.4 Օպերատոր` էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրոնային 
դիֆուզիոն սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.12.03.4 Հավաքող` էլեկտրոնային և 
միկրոէլեկտրոնային սարքերի 
և սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.13.4 Էլեկտրոնային հաշվողական 
մեքենաների տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0714.13.01.4 Էլեկտրամեխանիկ` 
էլեկտրոնային հաշվողական 
մեքենաների նորոգման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.13.02.4 Էլեկտրամեխանիկ` 
էլեկտրոնային հաշվողական 
մեքենաների շահագործման և 
տեխնիկական սպասարկման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.14.4 Պարենային 
արդյունաբերության 

0714.14.01.4 Օպերատոր` 
սննդամթերքների 
արտադրության 

Ֆ Մ Հլգ 



սարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

սառնարանային 
սարքավորումների 

0714.14.02.4 Օպերատոր` 
սննդամթերքների 
արտադրության 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.15.4 Ավտոմատիկան, 
հեռուստամեխանիկան և 
կապը երկաթուղային 
տրանսպորտում 

0714.15.01.4 Էլեկտրամեխանիկ` 
ազդանշանային, 
կենտրոնացման և 
արգելափակման սարքերի 
շահագործման, տեխնիկական 
սպասարկման և նորոգման 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.15.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` 
ազդանշանային, 
կենտրոնացման և 
արգելափակման սարքերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.16.4 Նախազգուշացնող և 
հակահրդեհային 
ազդանշանային համակարգի 
մոնտաժում և շահագործում 

0714.16.01.4 Մոնտաժող՝ 
նախազգուշացման և 
հակահրդեհային 
ազդանշանային 
համակարգերի 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.17.4 Կապի սարքավորումների 
մոնտաժում և շահագործում 

0714.17.01.4 Մալուխագործ-զոդող Ֆ Մ Հլգ 

0714.17.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` 
էլեկտրակապի և լարային 
հաղորդումների գծային 
կառույցների 

Ֆ Մ Հլգ 

0714.18.4 Փոստային կապ 0714.18.01.4 Կապի օպերատոր Ֆ Մ Հլգ 

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.01.4 Նյութերի ձուլմամբ մշակման 
տեխնոլոգիա 

0715.01.01.4 Հալող՝ մետաղի և 
համաձուլվածքների 

Ք Ֆ Հլգ 

0715.01.02.4 Կաղապարող Ք Ֆ Հլգ 

0715.01.03.4 Ձուլող Ք Ֆ Հլգ 

0715.02.4 Մետաղների մշակման 
տեխնոլոգիա՝ ճնշմամբ 

0715.02.01.4 Դարբին Ք Ֆ Հլգ 

0715.02.02.4 Կարգաբերող՝ 
դարբնամամլային 
սարքավորումների 

Ք Ֆ Հլգ 

0715.03.4 Եռակցման աշխատանքների 
տեխնոլոգիա 

0715.03.01.4 Գազաեռակցող Ք Ֆ Հլգ 

0715.03.02.4 Էլեկտրաեռակցող Ք Ֆ Հլգ 

0715.03.03.4 Էլեկտրաեռակցող՝ ավտոմատ 
և կիսաավտոմատ 
մեքենաներով 

Ք Ֆ Հլգ 

0715.04.4 Մետաղների մեխանիկական 
մշակում հաստոցների և 
գծերի վրա 

0715.04.01.4 Օպերատոր՝ ավտոմատ և 
կիսաավտոմատ գծերի 
հաստոցների և կայանքների 

Ք Ֆ Հլգ 

0715.04.02.4 Օպերատոր՝ ծրագրային 
ղեկավարմամբ հաստոցների 

Ք Ֆ Հլգ 

0715.04.03.4 Խառատ Ք Ֆ Հլգ 

0715.04.04.4 Ֆրեզող Ք Ֆ Հլգ 

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 

0721.01.4 Հացաթխման արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0721.01.01.4 Հացթուխ Կ Ք Հլգ 

0721.01.02.4 Օպերատոր` խմորման 
մեքենաների 

Կ Ք Հլգ 

0721.02.4 Շաքարի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0721.02.01.4 Օպերատոր` շաքարի 
արտադրության 
գոլորշիացման կայանքի 

Կ Ք Հլգ 

0721.02.02.4 Օպերատոր` շաքարի հյութի 
դեֆեկոսատուրացիոն 
գործընթացի 

Կ Ք Հլգ 

0721.02.03.4 Օպերատոր` շաքարի 
արտադրության դիֆուզիոն 
գործընթացի 

Կ Ք Հլգ 



0721.03.4 Գինեգործություն և հյութերի 
արտադրություն 

0721.03.01.4 Վարպետ` գինու և հյութերի 
նախնական արտադրության 

Կ Ք Հլգ 

0721.03.02.4 Օպերատոր` հյութերի և 
օշարակների արտադրության 

Կ Ք Հլգ 

0721.04.4 Կենդանական հումքի 
նախնական վերամշակում 

0721.04.01.4 Պատրաստող` բնական 
երշիկային թաղանթի 

Կ Ք Հլգ 

0721.04.02.4 Մսագործ Կ Ք Հլգ 

0721.05.4 Մսամթերքի արտադրություն 0721.05.01.4 Օպերատոր` մսամթերքի 
ջերմային մշակման կայանքի 

Կ Ք Հլգ 

0721.05.02.4 Օպերատոր` 
կիսաֆաբրիկատների 
ջերմային մշակման կայանքի 

Կ Ք Հլգ 

0721.05.03.4 Պատրաստող` մսի 
կիսաֆաբրիկատների 

Կ Ք Հլգ 

0721.05.04.4 Օպերատոր` եփած 
երշիկեղենի արտադրության 
ավտոմատացված գծի 

Կ Ք Հլգ 

0721.05.05.4 Օպերատոր` նրբերշիկի 
արտադրության 
ավտոմատացված գծի 

Կ Ք Հլգ 

0721.06.4 Ձկնեղենի վերամշակման 
տեխնոլոգիա 

0721.06.01.4 Մշակող` ձկնամթերքի Կ Ք Հլգ 

0721.06.02.4 Օպերատոր` ձկնամթերքի 
ծխահարման սարքավորման 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.4 Յուղի, պանրի և կաթի 
արտադրության տեխնոլոգիա 

0721.07.01.4 Օպերատոր` պաստերացման 
սարքավորման 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.02.4 Օպերատոր` չոր կաթնային 
մթերքների արտադրության 
սարքավորումների 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.03.4 Օպերատոր` սուբլիմացիոն 
գործընթացի սարքավորման 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.04.4 Օպերատոր` յուղի, պանրի և 
կաթի արտադրության 
գոլորշիացման և խտացման 
սարքավորումների 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.05.4 Օպերատոր՝ պաղպաղակի 
արտադրության հոսքային գծի 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.06.4 Վարպետ՝ կաթնային և 
կաթնաթթվային մթերքների 
արտադրության 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.07.4 Օպերատոր՝ թթվակաթնային 
և մանկական կաթնային 
մթերքների արտադրության 

Կ Ք Հլգ 

0721.07.08.4 Պանրագործ Կ Ք Հլգ 

0721.08.4 Հրուշակեղենի տեխնոլոգիա 0721.08.01.4 Հրուշակագործ Կ Ք Հլգ 

0721.08.02.4 Պատրաստող՝ բիսկվիտների Կ Ք Հլգ 

0721.08.03.4 Պատրաստող՝ վաֆլիների Կ Ք Հլգ 

0721.08.04.4 Պատրաստող՝ դրաժեների Կ Ք Հլգ 

0721.08.05.4 Պատրաստող՝ կարամելի Կ Ք Հլգ 

0721.08.06.4 Պատրաստող՝ կոնֆետների Կ Ք Հլգ 

0721.08.07.4 Պատրաստող՝ մարմելադային 
մթերքների 

Կ Ք Հլգ 

0721.08.08.4 Օպերատոր` կշռաբաշ-
խիչփաթեթավորող 
մեքենաների 

Կ Ք Հլգ 

0721.09.4 Ճարպայուղային 
արտադրության տեխնոլոգիա 

0721.09.01.4 Օպերատոր` մայոնեզի 
պատրաստման կայանքի 

Կ Ք Հլգ 

0721.09.02.4 Օպերատոր` յուղերի և 
ճարպերի բյուրեղացման 
կայանքի 

Կ Ք Հլգ 

0721.09.03.4 Օպերատոր` մարգարինի 
արտադրության հոսքային գծի 

Կ Ք Հլգ 

0722 Նյութեր 



0722.01.4 Անտառային համալիր 
սարքավորումների 
տեխնիկական շահագործում 

0722.01.01.4 Փականագործ` 
փայտամթերման 
սարքավորումների նորոգման 

Երկ Մ Հլգ 

0722.02.4 Փայտամշակման 
արտադրությունների 
սարքավորումների 
շահագործում և տեխնոլոգիա 

0722.02.01.4 Պատրաստող` կահույքի 
զարդային տարրերի 

Երկ Մ Հլգ 

0722.02.03.4 Օպերատոր` փայտամշակման 
սարքավորումների և 
հոսքային գծերի 

Երկ Մ Հլգ 

0722.03.4 Սինթետիկ խեժերի, 
պլաստմասսաների 
արտադրություն և դրանց 
վերամշակում 

0722.03.01.4 Ձուլող` պլաստմասսայի Կ Ք Հլգ 

0722.04.4 Քիմիական մանրաթելերի 
արտադրության տեխնոլոգիա 

0722.04.01.4 Օպերատոր` քիմիական 
մանրաթելերի արտադրական 
գործընթացի 

Կ Ք Հլգ 

0722.04.02.4 Օպերատոր` քիմիական 
մանրաթելերի ոլորման ու 
ձգման 

Կ Ք Հլգ 

0722.05.4 Ապակեթելային նյութերի 
արտադրություն 

0722.05.01.4 Օպերատոր` ապակեթելային 
նյութերի մշակման 
արտադրական գործընթացի 

Կ Ք Հլգ 

0722.05.02.4 Օպերատոր` 
ապակեմանրաթելերի ոլորման 
սարքավորումների 

Կ Ք Հլգ 

0722.06.4 Ապակու արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0722.06.01.4 Պատրաստող-փչահարող` 
ապակե պատրաստվածքների 

Կ Ք Հլգ 

0722.06.02.4 Փայլեցնող` ապակու և 
ապակե պատրաստվածքների 

Կ Ք Հլգ 

0722.06.03.4 Հղկող` ապակու և ապակե 
պատրաստվածքների 

Կ Ք Հլգ 

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.01.4 Կտորեղենի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0723.01.01.4 Օպերատոր՝ 
հանգուցագործող մեքենայի 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.01.02.4 Վերականգնող՝ թեթև 
արդյունաբերության 
պատրաստի արտադրանքի 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.01.03.4 Ջուլհակ Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.4 Մանվածքի և մանվածքային 
իրերի տեխնոլոգիա 

0723.02.01.4 Գործող Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.02.4 Մանող Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.03.4 Օպերատոր՝ գործող 
սարքավորումների 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.04.4 Օպերատոր՝ սանդերքագզիչ 
սարքավորումների 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.05.4 Օպերատոր՝ մանվածքի 
փաթաթման 
սարքավորումների 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.06.4 Օպերատոր՝ ժապավենի 
արտադրության 
սարքավորումների 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.02.07.4 Հյուսող՝ մանվածքի Ֆ Ք Հլգ 

0723.03.4 Կարի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0723.03.01.4 Օպերատոր՝ կարի 
սարքավորումների 

Ֆ Մ Հլգ 

0723.03.02.4 Դերձակ Երկ Մ Հլգ 

0723.03.03.4 Ձևարար       

0723.03.04.4 Ջերմամշակող՝ հագուստների Ֆ Ք Հլգ 

0723.04.4 Կաշվե իրերի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0723.04.01.4 Մշակող՝ կաշվե իրերի 
արտադրության դետալների, 
կիսաֆաբրիկատների և 
պատրաստվածքների 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.04.02.4 Օպերատոր՝ կաշվե իրերի 
արտադրության հոսքային գծի 

Ֆ Ք Հլգ 

0723.04.03.4 Կարող՝ կաշվե իրերի Երկ Մ Հլգ 



0723.04.04.4 Ձևարար՝ կաշվե 
պատրաստվածքների 

Երկ Մ Հլգ 

0723.04.05.4 Հավաքող՝ կաշվե 
պատրաստվածքների 

Երկ Մ Հլգ 

0723.05.4 Կոշիկի արտադրության 
տեխնոլոգիա 

0723.05.01.4 Կոշկարար՝ օրթոպեդիական 
կոշիկների 

Երկ Մ Հլգ 

0723.05.02.4 Կոշկակար Երկ Մ Հլգ 

0723.05.03.4 Օպերատոր՝ կոշիկի ձևման 
սարքավորումների 

Երկ Մ Հլգ 

0724 Ընդերքաբանություն 

0724.01.4 Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

0724.01.01.4 Օպերատոր` հանքաքարի 
հարստացման կայանքի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.01.02.4 Օպերատոր` 
լեռնարդյունաբերական 
մեքենաների 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.01.03.4 Բաժնաչափող Ք Ֆ Հլգ 

0724.02.4 Լեռնային աշխատանքներ 0724.02.01.4 Պայթեցնող Ք Ֆ Հլգ 

0724.02.02.4 Լեռնագործ` մաքրման 
հանքախորշի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.4 Հանքարդյունաբերական 
մեքենաների և 
սարքավորումների 
շահագործում 

0724.03.01.4 Օպերատոր` խտացուցիչների Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.02.4 Օպերատոր` ջարդման 
կայանքների 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.03.4 Օպերատոր` աղացման 
կայանքների 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.04.4 Օպերատոր` 
հանքարդյունաբերության 
հեռակառավարման 
վահանակի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.05.4 Օպերատոր` հանքաքարի 
չորացման կայանքի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.06.4 Օպերատոր` հանքաքարի 
քամման կայանքի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.03.07.4 Օպերատոր` օգտակար 
հանածոների 
արդյունահանման 
արտադրության 
գոլորշիացման կայանքի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.04.4 Հետախուզական-
շահագործական հորատում 

0724.04.01.4 Մոնտաժող` հորատման 
աշտարակի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.04.02.4 Էլեկտրամոնտաժող` 
հորատման աշտարակի 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.04.03.4 Օպերատոր` հորատման 
սարքավորումների 

Ք Ֆ Հլգ 

0724.05.4 Հորատանցքերի 
շահագործում 

0724.05.01.4 Արհեստավոր` 
հորատանցքերի 
շահագործման 

Ք Ֆ Հլգ 

0728 Միջոլորտային մասնագիտություններ 

0728.01.4 Լաբորատոր 
հետազոտություններ և 
չափումներ 
արտադրությունում 

0728.01.01.4 Լաբորանտ՝ ֆիզիկա-
մեխանիկական 
փորձարկումների 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.02.4 Լաբորանտ՝ քիմիական 
անալիզի 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.03.4 Լաբորանտ՝ քիմիական-
բակտերիոլոգիական անալիզի 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.04.4 Հսկիչ՝ եռակցման 
աշխատանքների 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.05.4 Հսկիչ՝ հաստոցներով 
մշակման և 
փականագործական 
աշխատանքների 

Ք Ֆ Հլգ 



0728.01.06.4 Հսկիչ՝ էլեկտրավակուումային 
եղանակով դետալների և 
սարքերի արտադրության 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.07.4 Հսկիչ՝ ժամացույցների և 
ժամացույցի քարերի 
արտադրության 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.08.4 Հսկիչ՝ օպտիկական 
դետալների և սարքերի 
արտադրության 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.09.4 Հսկիչ՝ ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի, սարքավորումների 
և ապարատների 
արտադրության 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.10.4 Հսկիչ` քիմիական 
մանրաթելերի արտադրության 
տեխնոլոգիական պրոցեսների 
և արտադրանքի որակի 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.11.4 Հսկիչ` ապակե մանրաթելերի 
և ապակե պլաստիկ նյութերի 
արտադրական գործընթացի 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.12.4 Հսկիչ՝ մանվածքի և 
մանվածքային իրերի որակի 

Ք Ֆ Հլգ 

0728.01.13.4 Հսկիչ՝ կարի արտադրության 
նյութերի, իրերի, ձևվածքների 
և ձևանների (լեկալների) 

Ք Երկ Հլգ 

0728.01.14.4 Հսկիչ՝ կաշվե իրերի 
արտադրության 
արտադրանքի, 
կիսաֆաբրիկատների և 
նյութերի 

Ք Երկ Հլգ 

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.4 Վերանորոգման 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.01.01.4 Ամրանագործ Երկ Ֆ Հլգ 

0732.01.02.4 Բետոնագործ Ք Ֆ Հլգ 

0732.01.03.4 Որմնադիր Երկ Մ Հլգ 

0732.02.4 Շինարարական մոնտաժային 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.02.01.4 Մոնտաժող՝ շենքերի, 
շինությունների և 
կառուցվածքների 

Երկ Մ Հլգ 

0732.03.4 Կամուրջների մոնտաժային 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.03.01.4 Մոնտաժող՝ կամուրջների Երկ Ֆ Հլգ 

0732.04.4 Հարդարման շինարարական 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.04.01.4 Երեսապատող՝ 
կերամիկական սալիկներով 

Երկ Մ Հլգ 

0732.04.02.4 Երեսապատող՝ սինթետիկ 
նյութերով 

Երկ Ք Հլգ 

0732.04.03.4 Երեսապատող՝ բնական և 
արհեստական քարե 
սալիկներով 

Երկ Ք Հլգ 

0732.04.04.4 Խճանկարչագործ Երկ Ք Հլգ 

0732.04.05.4 Ծեփագործ Երկ Ք Հլգ 

0732.04.06.4 Ներկարար Երկ Ք Հլգ 

0732.05.4 Տանիքագործական 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.05.01.4 Թիթեղագործ Երկ Մ Հլգ 

0732.05.02.4 Տանիքագործ Երկ Մ Հլգ 

0732.06.4 Ատաղձագործական, 
մանրահատակագործական, 
ապակեգործական 
աշխատանքներ 

0732.06.01.4 Փայտասալիկագործ Երկ Ք Հլգ 

0732.06.02.4 Հյուսն Երկ Ք Հլգ 

0732.06.03.4 Ապակեգործ Երկ Ք Հլգ 

0732.07.4 Ճանապարհաշինարարական 
և բարելավման 
աշխատանքների 
տեխնիկական ապահովում 

0732.07.01.4 Փականագործ՝ 
ճանապարհաշինարարական 
մեքենաների և տրակտորների 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 



0732.07.02.4 Օպերատոր` բուլդոզերի Մ Ֆ Հլգ 

0732.07.03.4 Օպերատոր` մղանի Մ Ֆ Հլգ 

0732.07.04.4 Օպերատոր` տրակտորի Մ Ֆ Հլգ 

0732.08.4 Շինարարական մեքենաների 
և մեխանիզմների մոնտաժում 
և կարգաբերում 

0732.08.01.4 Փականագործ՝ 
շինարարական մեքենաների և 
մեխանիզմների մոնտաժման 
և կարգաբերման 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.09.4 Տեխնոլոգիական 
սարքավորումների, 
խողովակատարների և 
մետաղական կառույցների 
մոնտաժում 

0732.09.01.4 Մոնտաժող՝ 
սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի և 
սարքավորումների 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.09.02.4 Մոնտաժող՝ օդափոխության, 
օդամղման և օդորակման 
սարքավորումների 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.09.03.4 Փականագործ՝ 
սանիտարատեխնիկական 
համակարգերի, հանգույցների 
և դետալների նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.10.4 Գազի սարքավորումների և 
ստորգետնյա գազատարների 
տեխնիկական շահագործում 

0732.10.01.4 Փականագործ՝ գազի 
սարքավորումների 
շահագործման, տեխնիկական 
սպասարկման և նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.10.02.4 Փականագործ՝ ստորգետնյա 
գազատարների 
շահագործման, տեխնիկական 
սպասարկման և նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 

0732.11.4 Հիդրոտեխնիկական և 
ջերմային նշանակության 
շինությունների մոնտաժային 
աշխատանքների 
իրականացում 

0732.11.01.4 Մոնտաժող՝ 
հիդրոտեխնիկական և 
ջերմային նշանակության 
շինությունների 

Մ Ֆ Հլգ 

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Պտղաբուծություն և անասնապահություն 

0811.01.4 Գյուղացիական (ֆերմերային) 
տնտեսության կազմակերպում 

0811.01.01.4 Ֆերմեր` գյուղատնտեսական 
արտադրության 

Կ Մ Հլգ 

0811.02.4 Անասնապահական 
մթերքների արտադրություն 

0811.02.01.4 Օպերատոր՝ 
անասնապահական 
համալիրների 

Ֆ Մ Հլգ 

0811.02.02.4 Օպերատոր՝ մեքենայացված 
կիթի 

Ֆ Մ Հլգ 

0811.03.4 Թռչնաբուծություն 0811.03.01.4 Օպերատոր՝ թռչնաբուծական 
ֆերմաների 

Ֆ Մ Հլգ 

0811.04.4 Խոզաբուծություն 0811.04.01.4 Օպերատոր՝ խոզաբուծական 
համալիրների 

Ֆ Մ Հլգ 

0811.05.4 Բուսաբուծություն 0811.05.01.4 Բանջարաբույծ Կ Մ Հլգ 

0812 Այգեգործություն 

0812.01 Այգեգործություն 0812.01.01 Այգեգործ Կ Մ Հլգ 

0812 Այգեգործություն 

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821.01 Անտառային տնտեսություն 0821.01.01 Անտառապահ Կ Մ Հլգ 

0821.01.02 Անտառաբույժ Կ Մ Հլգ 

0821.02 Պարտեզապուրակային գործ 0821.02.01 Այգեպան Կ Մ Հլգ 

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

0913 Քույրական գործ 

0913.01.4 Հիվանդի ընդհանուր խնամք 0913.01.01.4 Կրտսեր 
բուժքույր/բուժեղբայր/ 

Կ Ք Հլգ 

0916 Դեղագործություն 

0916.01.4 Դեղանյութերի, վիտամինների 
և կենսաբանական 

0916.01.01.4 Օպերատոր` դեղանյութերի 
ֆերմենտացման 

Կ Ք Հլգ 



միացությունների 
արտադրություն 

կենսաբանական սինթեզի 
գործընթացի 

0916.01.02.4 Օպերատոր` դեղամիջոցների 
արտադրական գործընթացի 

Կ Ք Հլգ 

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.4 Վարսավիրական արվեստ և 
զարդային դիմահարդարում 

1012.01.01.4 Մատնահարդար Կ Ք Հլգ 

1012.01.02.4 Դիմահարդար Կ Ք Հլգ 

1012.01.03.4 Վարսահարդար Կ Ք Հլգ 

1013 Հյուրանոցային և ռեստորանային սպասարկում 

1013.01.4 Հյուրանոցային տնտեսություն 1013.01.01.4 Սպասուհի Կ Ք Հլգ 

1013.02.4 Հանրային սննդի մատուցում 1013.02.01.4 Բարմեն Կ Մ Հլգ 

1013.02.02.4 Բուֆետապան Կ Մ Հլգ 

1013.02.03.4 Մատուցող Կ Ք Հլգ 

1013.03.4 Խոհարարական գործ 1013.03.01.4 Խոհարար Կ Ք Հլգ 

1013.03.02.4 Խոհարար՝ մանկական սննդի Կ Ք Հլգ 

1013.04.4 Հագուստի քիմիական 
մաքրում և ներկում 

1013.04.01.4 Օպերատոր` հագուստի 
քիմիական ներկման 

Կ Ք Հլգ 

1013.04.02.4 Օպերատոր` հագուստի 
քիմիական լվացման 

Կ Ք Հլգ 

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 

1032.01.4 Ոստիկանական գործ 1032.01.01.4 Ոստիկան Ֆիզ* Մաս*   

1032.02.4 Թիկնապահական գործ 1032.02.01.4 Թիկնապահ Ֆիզ* Մաս*   

1032.03.4 Պահնորդական գործ 1032.03.01.4 Պահնորդ Ֆիզ* Մաս*   

1032.04.4 Քրեակատարողական գործ 1032.04.01.4 Քրեակատարող Ֆիզ* Մաս*   

1032.05.4 Հրդեհաշիջում 1032.05.01.4 Հրշեջ Կ Ք Հլգ 

1032.06.4 Հրշեջ-փրկարարական 
հատուկ տեխնիկայի 
շահագործում 

1032.06.01.4 Փրկարար-վարորդ Կ Ֆ Հլգ 

1032.06.02.4 Մոտորանավակավար-
փրկարար 

Կ Ֆ Հլգ 

032.07.4 Ջրափրկարարություն 1032.07.01.4 Ջրափրկարար Կ Ֆ Հլգ 

1032.07.02.4 Ջրասուզակ-փրկարար Կ Ֆ Հլգ 

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.01.4 Վերամբարձ-
տրանսպորտային միջոցների 
տեխնիկական շահագործում 

1041.01.01.4 Օպերատոր` ավտոկռունկի Մ Ֆ Հլգ 

1041.01.02.4 Օպերատոր` աշտարակային 
կռունկի 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.02.4 Տրանսպորտային միջոցների 
շահագործում և նորոգում 
(ըստ տեսակների) 

1041.02.01.4 Վարորդ` տրոլեյբուսի Մ Ֆ Հլգ 

1041.02.02.4 Մեքենավար` մետրոյի 
էլեկտրագնացքի 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.02.03.4 Փականագործ` 
էլեկտրաշարժակազմի 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.02.05.4 Փականագործ` 
ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.03.4 Գյուղատնտեսական 
աշխատանքների 
տեխնիկական ապահովում 

1041.03.01.4 Փականագործ՝ 
գյուղատնտեսական 
մեքենաների և 
սարքավորումների 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.04.4 Հրշեջ-փրկարարական 
հատուկ տեխնիկայի նորոգում 

1041.04.01.4 Փականագործ՝ հրշեջ-
փրկարարական 
նշանակության հատուկ 
տեխնիկայի 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.05.4 Երկաթուղային տրանսպորտի 
շարժակազմի շահագործում և 
նորոգում 

1041.05.01.4 Օգնական` գնացքի 
մեքենավարի 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.05.02.4 Զննող-նորոգող` վագոնների Մ Ֆ Հլգ 

1041.05.03.4 Էլեկտրամեխանիկ` գնացքի Մ Ֆ Հլգ 



1041.06.4 Երկաթուղու և գծային 
տնտեսության շահագործում 

1041.06.01.4 Մոնտաժող` գծային 
ճանապարհների 

Երկ Ֆ Հլգ 

1041.06.02.4 Փականագործ` գծային 
մեքենաների և 
մեխանիզմների 

Մ Ֆ Հլգ 

1041.07.4 Փոխադրումների 
սպասարկում երկաթուղային 
տրանսպորտում 

1041.07.01.4 Ուղեկցող` մարդատար 
վագոնի 

Աշխ Օլ Հլգ 

  

Օգտագործված հապավումներ 

Հլ գ - Հայոց լեզու և գրականություն Կ - Կենսաբանություն 

Օլ - Օտար լեզու Աշխ - Աշխարհագրություն 

Մ - Մաթեմատիկա Երկ - Երկրաչափություն 

Ֆ - Ֆիզիկա Հպ - Հայոց պատմություն 

Ք – Քիմիա Ֆիզ - Ֆիզկուլտուրա 
 

* Քննական առարկա 

  
ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՔԻ, 

ՁԵՎԻ, ՏԵՎՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 
  

Մասնագիտության դասիչն  
ու անվանումը 

Որակավորման դասիչն  
ու անվանումը 

Մրցութայի
ն 

առարկանե
ր 

Քննական 
առարկաներ 

01 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

011 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ     

0112 Նախադպրոցական կրթություն 1 2 3 1 2 3 

0112.01.
5 

Նախադպրոցական 
կրթություն 

0112.01.01.
5 

Դաստիարակ` 
նախադպրոցական 
կրթության 

Հլգ Մ Հպ       

0112.02.
5 

Հատուկ 
նախադպրոցական 
կրթություն 

0112.02.01.
5 

Դաստիարակ` հատուկ 
նախադպրոցական 
կրթության 

Հլգ Մ Հպ       

0114 Առարկայական ուղղվածությամբ դասավանդում 

0114.01.
5 

Ֆիզիկական կուլտուրա և 
սպորտ 

0114.01.01.
5 

Դասավանդող` 
ֆիզկուլտուրայի 

Հլգ     Ֆիզ     

0114.01.02.
5 

Մարզիչ Հլգ     Ֆիզ     

0114.02.
5 

Երգ և երաժշտություն 0114.02.01.
5 

Դասավանդող` երգի և 
երաժշտության 

Հլգ     
Մաս

ն 
Սոլ   

0114.03.
5 

Կերպարվեստ և 
գծագրություն 

0114.03.01.
5 

Դասավանդող` 
կերպարվեստի և 
գծագրության 

Հլգ     Գծն Գնն   

0114.04.
5 

Պարի ուսուցում 0114.04.01.
5 

Պարուսույց Հլգ     
Մաս

ն 
    

02 ԱՐՎԵՍՏ 

021 ԱՐՎԵՍՏ 

0211 Տեսալսողական սարքավորումներ և մեդիաարտադրություն 

0211.01.
5 

Ռեժիսուրա 0211.01.01.
5 

Ռեժիսոր Հլգ     
Մաս

ն 
    

0211.02.
5 

Լուսային ռեժիսուրա 0211.02.01.
5 

Լուսային ռեժիսոր Հլգ     
Մաս

ն 
    

0211.03.
5 

Լուսանկարչական գործ 0211.03.01.
5 

Լուսանկարիչ Հլգ     
Մաս

ն 
    

0211.04.
5 

Հրատարակչական գործ 
0211.04.01.
5 

Մասնագետ` 
հրատարակչական 
գործի 

Հլգ Մ Հպ       

0212 Նորաձևություն, ներքին հարդարման և արտադրական դիզայն 

0212.01.
5 

Դիզայն 0212.01.01.
5 

Դիզայներ Հլգ     Գծն  Կոմ 
 Գն
ն 



0212.02.
5 

Հագուստի մոդելավորում և 
նախագծում 

0212.02.01.
5 

Մոդելավորող-
նախագծող՝ հագուստի 

Հլգ     Գծն     

0212.03.
5 

Մորթե արտադրանքի 
մոդելավորում և 
նախագծում 

0212.03.01.
5 

Գծագրող-ձևավորող՝ 
մորթե արտադրատե-
սակների 
արտադրության 

Հլգ     Գծն     

0212.04.
5 

Կաշվե արտադրանքի 
մոդելավորում և 
նախագծում 

0212.04.01.
5 

Գծագրող-ձևավորող՝ 
կաշվե արտա-
դրատեսակների 
արտադրության 

Հլգ     Գծն     

0212.05.
5 

Մանվածքային և թեթև 
արդյունաբերական իրերի 
երանգավորում և 
գեղարվեստական 
ձևավորում 

0212.05.01.
5 

Գծագրող-ձևավորող՝ 
մանվածքային և թեթև 
արդյունաբերության 
արտադրատեսակների 

Հլգ     Գծն     

0212.06.
5 

Խաղալիքի 
գեղարվեստական 
նախագծում, 
մոդելավորում և 
ձևավորում 

0212.06.01.
5 

Գծագրող-ձևավորող՝ 
խաղալիքների 
արտադրության 

Հլգ     Գծն     

0213 Գեղանկարչություն և քանդակագործություն 

0213.01.
5 

Թատերային ձևավորման 
արվեստ 

0213.01.01.
5 

Նկարիչ` թատերային 
ձևավորման 

Հլգ     Գծն Գնն Կոմ 

0213.02.
5 

Գեղանկարչություն 0213.02.01.
5 

Նկարիչ-դասավանդող Հլգ     Գծն Գնն Կոմ 

0213.03.
5 

Քանդակագործություն 0213.03.01.
5 

Քանդակագործ-
դասավանդող 

Հլգ     Գծն Գնդ Կոմ 

0213.04.
5 

Արվեստի ստեղծա-
գործությունների 
վերականգնում, 
կոնսերվացում և 
պահպանում 

0213.04.01.
5 

Վերականգնող-
կոնսերվացնող՝ 
արվեստի 
ստեղծագործություննե
րի 

Հլգ     Գծն Գնն Կոմ 

0214 Կիրառական արվեստ 

0214.01.
5 

Զարդակիրառական 
արվեստ և ժողովրդական 
արհեստներ 

0214.01.01.
5 

Նկարիչ-ձևավորող Հլգ     Գծն Գնն 
 Կո
մ 

0215 Երաժշտություն և կատարողական արվեստ 

0215.01.
5 

Երգեցողություն 0215.01.01.
5 

Երգիչ-կատարող Հլգ     
Մաս

1 
Մաս

2 
  

0215.02.
5 

Երգչախմբավարություն 0215.02.01.
5 

Խմբավար, 
դասավանդող 

Հլգ     Սոլ Դաշ   

0215.03.
5 

Երաժշտության 
տեսություն 0215.03.01.

5 

Դասավանդող` 
երաժշտագիտական 
տեսական 
առարկաների 

Հլգ     Սոլ Դաշ Եգ 

0215.04.
5 

Էստրադային արվեստ 0215.04.01.
5 

Դերասան` էստրադայի Հլգ     Մաս Սոլֆ   

0215.05.
5 

Պարարվեստ 0215.05.01.
5 

Դերասան` բալետի Հլգ     Մաս     

0215.05.02.
5 

Դերասան` 
ժողովրդական 
պարային համույթի 

Հլգ     Մաս     

0215.05.03.
5 

Դերասան` համույթի Հլգ     Մաս     

0215.06.
5 

Գործիքային 
կատարողական արվեստ 
/ըստ գործիքների 
տեսակների/ 

0215.06.01.
5 

Երաժիշտ-կատարող, 
դասավանդող /ըստ 
գործիքների 
տեսակների/ 

Հլգ     Մաս Սոլֆ   

0215.07.
5 

Դերասանական արվեստ 0215.07.01.
5 

Դերասան Հլգ     Մաս     

0215.08.
5 

Կրկեսային արվեստ 0215.08.01.
5 

Դերասան` կրկեսի Հլգ     Մաս     



0215.09.
5 

Երաժշտական գործիքների 
պատրաստում և նորոգում 0215.09.01.

5 

Ազգային 
նվագարանների 
պատրաստող և 
նորոգող 

Հլգ     Մաս     

0218 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0218.01.
5 

Երաժշտական գործիքների 
պատրաստում և նորոգում 
/ըստ գործիքների 
տեսակների/ 

0218.01.01.
5 

Երաժշտական 
գործիքների 
պատրաստող և 
նորոգող /ըստ 
գործիքների 
տեսակների/ 

Հլգ 
Գծ
ա 

Մ       

03 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

032 ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

0322 Գրադարանավարություն, տեղեկատվություն և արխիվավարություն 

0322.01.
5 

Արխիվավարություն՝ 
օտար լեզվի խորացված 
իմացությամբ 

0322.01.01.
5 

Արխիվավար Հլգ Հպ Օլ       

0322.02.
5 

Գրադարանային գործ 0322.02.01.
5 

Գրադարանավար Հլգ Հպ Օլ       

04 ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

041 ԲԻԶՆԵՍ, ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

0411 Հաշվապահություն 

0411.01.
5 

Հաշվապահական 
հաշվառում 

0411.01.01.
5 

Հաշվապահ Մ Հլգ Օլ       

0412 Ֆինանսներ, բանկային գործ և ապահովագրություն 

0412.01.
5 

Ֆինանսներ 0412.01.01.
5 

Ֆինանսիստ Մ Հլգ Օլ       

0412.02.
5 

Բանկային գործ 0412.02.01.
5 

Մասնագետ` բանկային 
գործի 

Մ Հլգ Օլ       

0412.03.
5 

Ապահովագրական գործ 
0412.03.01.
5 

Գործակալ` 
ապահովագրական 
գործի 

Մ Հլգ Օլ       

0413 Կառավարում և վարչարարություն 

0413.01.
5 

Մենեջմենթ /Կառավարում/ 0413.01.01.
5 

Մենեջեր՝ առևտրի Մ Հլգ Օլ       

0413.02.
5 

Սպասարկման 
կազմակերպում 

0413.02.01.
5 

Մենեջեր՝ 
սպասարկման ոլորտի 

Հպ Հլգ Օլ       

0413.03.
5 

Սպասարկում 
տրանսպորտում 

0413.03.01.
5 

Մենեջեր` 
տրանսպորտի ոլորտի 

Մ Հլգ Օլ       

0413.04.
5 

Հողային ռեսուրսների 
կառավարում 

0413.04.01.
5 

Մասնագետ` հողային 
ռեսուրսների 
կառավարման 

Մ Ֆ Հլգ       

0413.05.
5 

Սպասարկման 
կազմակերպում 
հյուրանոցներում և 
զբոսաշրջային 
համալիրներում 

0413.05.01.
5 

Մենեջեր՝ 
հյուրանոցների և 
զբոսաշրջային 
համալիրների 

Աշ
խ 

Հլգ Օլ       

0413.06.
5 

Զբոսաշրջային 
ծառայությունների 
կազմակերպում՝ օտար 
լեզվի խորացված 
իմացությամբ 

0413.06.01.
5 

Մենեջեր՝ 
զբոսաշրջության 
ծառայությունների 
սպասարկման 

Օլ 
Աշ
խ 

Հլգ       

0413.07.
5 

Հասարակական սննդի 
սպասարկման 
կազմակերպում 

0413.07.01.
5 

Մենեջեր՝ 
հասարակական սննդի 
սպասարկման 
կազմակերպման 

Մ Հլգ Օլ       

0414 Շուկայագիտություն և գովազդ 

0414.01.
5 

Շուկայաբանություն 0414.01.01.
5 

Մարկետոլոգ Մ Հլգ 
Աշ
խ 

      

0414.02.
5 

Ապրանքագիտություն 
0414.02.01.
5 

Ապրանքագետ` 
պարենային 
ապրանքների 

Մ Հլգ 
Աշ
խ 

      



0414.02.02.
5 

Ապրանքագետ` ոչ 
պարենային 
ապրանքների 

Մ Հլգ 
Աշ
խ 

      

0414.03.
5 

Արտադրանքի 
ստանդարտացում և 
համապատասխանության 
հավաստում 
/սերտիֆիկացում/ 

0414.03.01.
5 

Տեխնիկ` արտադրանքի 
ստանդարտացման և 
համապատասխանությ
ան հավաստագրման 

Մ Հլգ 
Աշ
խ 

      

0414.04.
5 

Գովազդային գործ 0414.04.01.
5 

Գովազդային գործակալ Օլ Հլգ 
Աշ
խ 

      

0415 Քարտուղարություն և գրասենյակային աշխատանք 

0415.01.
5 

Գործավարություն՝ օտար 
լեզվի խորացված 
իմացությամբ 

0415.01.01.
5 

Գործավար Օլ Հլգ Հպ       

0416 Մեծածախ և մանրածախ առևտուր 

0416.01.
5 

Առևտուր 0415.01.01.
5 

Կոմերսանտ Մ Հլգ 
Աշ
խ 

      

042 ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

0421 Իրավունք 

0421.01.
5 

Իրավագիտություն 0421.01.01.
5 

Իրավագետ Հպ Հլգ Օլ       

0421.02.
5 

Իրավապահպան 
գործունեություն 

0421.02.01.
5 

Իրավապահպան Հպ Ֆիզ Հլգ       

05 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

052 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

0521 Շրջակա միջավայր 

0521.01.
5 

Շրջակա միջավայրի 
պահպանում և բնական 
պաշարների արդյունավետ 
օգտագործում 

0521.01.01.
5 

Բնօգտագործման 
մենեջեր 

Ք Կ Հլգ       

053 ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

0532 Երկրաբանություն 

0532.01.
5 

Քարտեզագրություն 0532.01.01.
5 

Տեխնիկ` քարտեզագիր 
Աշ
խ 

Մ Հլգ       

0532.02.
5 

Ջրագրություն 0532.02.01.
5 

Տեխնիկ` ջրագիր 
Աշ
խ 

Մ Հլգ       

0532.03.
5 

Օդերևութաբանություն 0532.03.01.
5 

Տեխնիկ` 
օդերևութաբան 

Աշ
խ 

Մ Հլգ       

0532.04.
5 

Ջրաերկրաբանություն 0532.04.01.
5 

Տեխնիկ` 
ջրաերկրաբան 

Աշ
խ 

Մ Հլգ       

0532.05.
5 

Կիրառական գեոդեզիա 
0532.05.01.
5 

Մասնագետ` 
կիրառական 
գեոդեզիայի 

Աշ
խ 

Մ Հլգ       

0532.06.
5 

Աերոֆոտոգեոդեզիա 
0532.06.01.
5 

Մասնագետ` 
աերոֆոտո-
գեոդեզիայի 

Աշ
խ 

Մ Հլգ       

06 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 

061 ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ /ՏՀՏ/ 

0611 Ինֆորմատիկա 

0611.01.
5 

Տեղեկատվական 
ապահովություն 

0611.01.01.
5 

Տեխնիկ` 
տեղեկատվական 
ապահովության 

Մ Ֆ Հլգ       

0611.02.
5 

Մեքենայացման և 
ավտոմատացման 
միջոցներ 

0611.02.01.
5 

Տեխնիկ` 
մեքենայացման և 
ավտոմատացման 
միջոցների 

Մ Ֆ Հլգ       

0612 Տվյալների բազաների և տեղեկատվական ցանցերի ստեղծում և կառավարում 

0612.01.
5 

Տեղեկատվության 
մշակման և կառավարման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 

0612.01.01.
5 

Տեխնիկ` 
տեղեկատվության 
մշակման և 
կառավարման 
ավտոմատացված 

Մ Ֆ Հլգ       



համակարգերի 
շահագործման 

0612.02.
5 

Հաշվողական տեխնիկայի 
միջոցների և 
համակարգչային ցանցերի 
տեխնիկական 
սպասարկում 

0612.02.01.
5 

Տեխնիկ` հաշվողական 
տեխնիկայի և 
համակարգչային 
ցանցերի 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0612.03.
5 

Հաշվողական մեքենաներ, 
համալիրներ, 
համակարգեր և ցանցեր 0612.03.01.

5 

Տեխնիկ` հաշվողական 
մեքենաների, 
համալիրների, 
համակարգերի և 
ցանցերի 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0613 Ծրագրային ապահովման նախագծում և վերլուծություն 

0613.01.
5 

Հաշվողական տեխնիկայի 
և ավտոմատացված 
համակարգերի ծրագրային 
ապահովում 

0613.01.01.
5 

Տեխնիկ-ծրագրավորող Մ Ֆ Հլգ       

0613.02.
5 

Համակարգչային 
գեղարվեստական 
նախագծում 

0613.02.01.
5 

Վեբ-դիզայներ Մ Ֆ Հլգ       

07 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

071 ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

0711 Քիմիական ճարտարագիտություն և տեխնոլոգիաներ 

0711.01.
5 

Անօրգանական նյութերի 
քիմիական տեխնոլոգիա 0711.01.01.

5 

Տեխնոլոգ՝ 
անօրգանական 
նյութերի 
արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0711.02.
5 

Օրգանական նյութերի 
քիմիական տեխնոլոգիա 

0711.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ օրգանական 
նյութերի 
արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0711.03.
5 

Էլեկտրաքիմիական 
արտադրություն 

0711.03.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
էլեկտրաքիմիական 
արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0711.04.
5 

Երկրորդական հումքի 
վերամշակում 

0711.04.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
երկրորդական հումքի 
վերամշակման 
տեխնոլոգիական 
գործընթացի 

Ք Մ Հլգ       

0711.05.
5 

Վերամշակման 
արտադրության 
քիմիական տեխնոլոգիա 

0711.05.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
վերամշակման 
արտադրության 
քիմիական 
գործընթացի 

Ք Մ Հլգ       

0711.06.
5 

Իզոտոպների անջատման 
տեխնոլոգիա 

0711.06.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
իզոտոպների 
անջատման 

Ք Մ Հլգ       

0711.07.
5 

Կենսաքիմիական 
արտադրություն 

0711.07.01.
5 

Տեխնոլոգ` 
կենսաքիմիական 
արտադրություն 

Կ Ք Հլգ       

0711.08.
5 

Իրերի քիմիական մշակում 0711.08.01.
5 

Տոխնոլոգ՝ իրերի 
քիմիական մշակման 

Կ Ք Հլգ       

0712 Շրջակա միջավայրի պահպանություն 

0712.01.
5 

Շրջակա միջավայրի 
պահպանում և բնական 
պաշարների արդյունավետ 
օգտագործում 

0712.01.01.
5 

Տեխնիկ-էկոլոգ՝ 
շրջակա միջավայրի 
պահպանման և 
բնական պաշարների 
արդյունավետ 
օգտագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0712.02.
5 

Դոզաչափություն և 
ճառագայթա-
պաշտպանություն 

0712.02.01.
5 

Տեխնիկ-դոզիմետրիստ՝ 
ճառագայթային 

Մ Ֆ Հլգ       



պաշտպանության և 
անվտանգության 

0713 Էներգետիկա և էլեկտրատեխնիկա 

0713.01.
5 

Էլեկտրական կայաններ, 
ցանցեր և համակարգեր 

0713.01.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրական 
կայանների, ցանցերի և 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.02.
5 

Հիդրոէլեկտրա-
էներգետիկական 
կայանքներ 0713.02.01.

5 

Տեխնիկ՝ հիդրո-
էլեկտրաէներգետի-
կական կայանքների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.03.
5 

Ջերմաէլեկտրակայաններ 

0713.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայանների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.04.
5 

Ատոմային և միջուկային 
էներգետիկական 
կայանքներ 

0713.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ ատոմային և 
միջուկային 
էներգետիկական 
կայանքների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.05.
5 

Ատոմային 
էլեկտրակայաններ և 
սարքեր 0713.05.01.

5 

Տեխնիկ՝ ատոմային 
էլեկտրակայանների և 
սարքերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.06.
5 

Ջերմամատակարարում և 
ջերմատեխնիկական 
սարքավորումներ 

0713.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ ջերմամա-
տակարարման և 
ջերմատեխնիկական 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.07.
5 

Էլեկտրաէներգետիկական 
գործավարական 
կառավարման 
համակարգեր և միջոցներ 

0713.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրա-
էներգետիկական 
համակարգերի և 
տեխնիկական 
միջոցների 
գործավարական 
կառավարման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.08.
5 

Ջրի, վառելիքի և 
քսանյութերի տեխնոլոգիա 
էլեկտրակայաններում 

0713.08.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրակա-
յաններում ջրի, 
վառելիքի և 
քսանյութերի 
մատուցման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.09.
5 

Էլեկտրահաղորդման 
գծերի տեղակայում և 
շահագործում 

0713.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրահա-
ղորդման գծերի 
տեղակայման և 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.10.
5 

Էլեկտրամատակարարում 
(ըստ ճյուղերի) 0713.10.01.

5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրամա-
տակարարման 
ցանցերի (ըստ 
ճյուղերի) 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.11.
5 

Էլեկտրական մեքենաներ և 
ապարատներ 0713.11.01.

5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրական 
մեքենաների և 
ապարատների 
շահագործման և 

Մ Ֆ Հլգ       



տեխնիկական 
սպասարկման 

0713.12.
5 

Էլեկտրամեկուսիչ, 
մալուխային և 
խտարարման տեխնիկա 

0713.12.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
էլեկտրամեկուսիչ, 
մալուխային և 
խտարարման 
տեխնիկական 
միջոցների 
շահագործման և 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.13.
5 

Էլեկտրատեխնիկական 
սարքեր 

0713.13.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրա-
տեխնիկական 
սարքերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0713.14.
5 

Էլեկտրամեխանիկական 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում և 
սպասարկում 

0713.14.01.
5 

Էլեկտրամեխանիկ Մ Ֆ Հլգ       

0714 Էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում 

0714.01.
5 

Օպտիկական և 
օպտիկական-
էլեկտրոնային սարքեր և 
համակարգեր 

0714.01.01.
5 

Տեխնիկ՝ օպտիկական 
և օպտիկական-
էլեկտրոնային սարքերի 
և համակարգերի 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.02.
5 

Միկրոէլեկտրոնիկա 

0714.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
միկրոէլեկտրոնային 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.03.
5 

Էլեկտրոնային սարքեր և 
սարքավորումներ 

0714.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.04.
5 

Էլեկտրոնային տեխնիկայի 
արտադրության համար 
կիրառվող 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0714.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրոնային 
տեխնիկայի 
արտադրության 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.05.
5 

Ռադիոէլեկտրոնային 
տեխնիկայի տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 
(ըստ ճյուղերի) 0714.05.01.

5 

Տեխնիկ՝ 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի և 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման (ըստ 
ճյուղերի) 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.06.
5 

Ռադիոէլեկտրոնային 
գործիքային սարքեր 

0714.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքերի նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.07.
5 

Կապի ցանցեր և 
հաղորդակցման 
համակարգեր 

0714.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ կապի 
ցանցերի և 
հաղորդակցման 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       



0714.08.
5 

Բազմուղի 
հեռահաղորդակցման 
համակարգեր 0714.08.01.

5 

Տեխնիկ՝ բազմուղի 
հեռահաղորդակցման 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.09.
5 

Կապի միջոցների 
շահագործում 

0714.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ կապի 
միջոցների 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.10.
5 

Ռադիոկապ, 
ռադիոհաղորդում և 
հեռուստատեսություն 

0714.10.01.
5 

Տեխնիկ՝ ռադիոկապի, 
ռադիոհաղորդումների 
և հեռուստատեսային 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.11.
5 

Ավտոմատիկան, 
հեռուստամեխանիկան և 
կապը տրանսպորտում 
(ըստ տրանսպորտի 
տեսակների) 

0714.11.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտային 
միջոցների 
հեռուստամեխանիկայի
, կապի և ավտոմատ 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.12.
5 

Փոստային կապ 0714.12.01.
5 

Մասնագետ` փոստային 
կապի 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.13.
5 

Կինոսարքավորումների և 
տեսատեխնիկայի 
շահագործում 0714.13.01.

5 

Տեխնիկ՝ 
կինոսարքավորումների 
և տեսատեխնիկայի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.14.
5 

Հնչյունային տեխնիկայի 
սպասարկում 

0714.14.01.
5 

Տեխնիկ՝ հնչյունային 
տեխնիկայի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.15.
5 

Լսատեսողական 
տեխնիկա և 
լսատեսողական ծրագրերի 
ձայնատեխնիկական 
ապահովում 

0714.15.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
լսատեսողական 
տեխնիկայի և 
լսատեսողական 
ծրագրերի 
ձայնատեխնիկական 
ապահովման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.16.
5 

Տեխնոլոգիական 
գործընթացների և 
արտադրությունների 
ավտոմատացում 

0714.16.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
տեխնոլոգիական և 
արտադրական 
գործընթացների 
ավտոմատացման (ըստ 
ճյուղերի) 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.17.
5 

Կառավարման 
ավտոմատացված 
համակարգեր 0714.17.01.

5 

Տեխնիկ՝ կառավարման 
ավտոմատ 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.18.
5 

Ռադիոսարքաշինություն 
0714.18.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
ռադիոսարքերի 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.19.
5 

Ռադիոազդանշանների 
նույնականացման և 
առաջացման սարքեր 

0714.19.01.
5 

Տեխնիկ՝ ռադիոազդա-
նշանների 
նույնականացման և 
առաջացման սարքերի 

Մ Ֆ Հլգ       



շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

0714.20.
5 

Տրանսպորտային 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

0714.20.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտային 
ռադիոէլեկտրոնային 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.21.
5 

Էլեկտրաէներգետիկական 
համակարգերի ռելեային 
պաշտպանություն և 
ավտոմատացում 

0714.21.01.
5 

Տեխնիկ՝ էլեկտրա-
էներգետիկական 
համակարգերի 
ռելեային 
պաշտպանության և 
ավտոմատացման 

Մ Ֆ Հլգ       

0714.22.
5 

Ջերմաէլեկտրակայանների 
տեխնոլոգիական 
գործընթացների 
ավտոմատացում 

0714.22.01.
5 

Տեխնիկ՝ ջերմա-
էլեկտրակայանների 
տեխնոլոգիական 
գործընթացների 
ավտոմատացման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715 Մետալուրգիա և մեքենաշինություն 

0715.01.
5 

Հոլակային սարքեր 0715.01.01.
5 

Տեխնիկ՝ հոլակային 
սարքերի նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.02.
5 

Հղկիչ և ալմաստե 
գործիքներ 

0715.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ հղկման և 
ալմաստե գործիքների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.03.
5 

Եռակցման 
արտադրություն 

0715.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ եռակցման 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.04.
5 

Իրերի արտադրություն 
ավտոմատ ռոտորային և 
ռոտորային-հոսքային 
գծերի վրա 

0715.04.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ ավտոմատ 
ռոտորային և 
ռոտորային-հոսքային 
գծերի 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.05.
5 

Հաստոցաշինություն 0715.05.01.
5 

Տեխնիկ՝ հաստոցների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.06.
5 

Մեքենաշինության 
տեխնոլոգիա 0715.06.01.

5 

Տեխնոլոգ՝ 
մեքենաշինության 
տեխնոլոգիական 
գործընթացների 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.07.
5 

Հաստոցների 
շահագործում և 
սպասարկում 

0715.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ հաստոցների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.08.
5 

Արդյունաբերական 
սարքավորումների 
տեղակայում և 
տեխնիկական 
շահագործում 

0715.08.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
արդյունաբերական 
սարքավորումների 
տեղակայման և 
տեխնիկական 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.09.
5 

Սառնարանաճնշակային 
մեքենաների տեղակայում, 
տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0715.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
սառնարանային և 
ճնշակային 
սարքավորումների 
տեղակայման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.10.
5 

Հիդրավլիկական և 
օդաճնշական մեքենաների 
տեխնիկական 
սպասարկում 

0715.10.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
հիդրավլիկական և 
օդաճնշական 
մեքենաների 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       



0715.11.
5 

Սև և գունավոր 
մետաղների ձուլման 
արտադրություն 

0715.11.01.
5 

Տեխնիկ՝ մետաղների 
ձուլման գործընթացի 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.12.
5 

Մետաղների ջերմային 
մշակում 

0715.12.01.
5 

Տեխնիկ՝ մետաղների 
ջերմային մշակման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.13.
5 

Մետաղների ճնշամշակում 0715.13.01.
5 

Տեխնիկ՝ մետաղների 
ճնշամշակման 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.14.
5 

Փոշեմետաղագործություն, 
կոմպոզիցիոն նյութեր, 
ծածկույթներ 

0715.14.01.
5 

Տեխնիկ՝ փոշեմետա-
ղագործության և 
կոմպոզիցիոն նյութերի 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0715.14.02.
5 

Տեխնիկ՝ 
մետաղապատման 
գործընթացի 

Մ Ֆ Հլգ       

0716 Ավտոմեքենաներ, նավեր և ինքնաթիռներ 

0716.01.
5 

Ավտոմոբիլաշինություն և 
տրակտորաշինություն 0716.01.01.

5 

Տեխնիկ՝ 
ավտոմոբիլների և 
տրակտորների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.02.
5 

Ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի 
տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0716.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
ավտոմոբիլային 
տրանսպորտի 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.03.
5 

Երկաթուղիների 
շարժակազմի 
արտադրություն 

0716.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
երկաթուղիների 
շարժակազմի 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.04.
5 

Ավիացիոն շարժիչների 
արտադրություն 

0716.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ ավիացիոն 
շարժիչների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.05.
5 

Ավիացիոն սարքեր և 
համալիրներ 0716.05.01.

5 

Տեխնիկ՝ ավիացիոն 
սարքերի և 
համալիրների 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.06.
5 

Թռչող ապարատների և 
ավիաշարժիչների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0716.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ թռչող 
ապարատների և 
ավիաշարժիչների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.07.
5 

Օդային տրանսպորտի 
շահագործում 

0716.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ օդային 
տրանսպորտի 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.08.
5 

Թռչող ապարատների 
սպասարկում 
վառելիքաքսուքային 
նյութերով 

0716.08.01.
5 

Տեխնիկ՝ թռչող 
ապարատների 
վառելիքաքսուքային 
նյութերով 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.09.
5 

Էլեկտրիֆիկացված և 
օդաչուաօդանավային 
համալիրի տեխնիկական 
շահագործում 

0716.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
էլեկտրիֆիկացված և 
օդաչուաօդանավային 
համալիրի 
տեխնիկական 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.10.
5 

Էլեկտրավորված և 
օդանավարկման 
համալիրների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0716.10.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
օդանավարկման 
էլեկտրական 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       



0716.11.
5 

Վերամբարձ 
տրանսպորտային, 
շինարարական, 
ճանապարհային 
մեքենաների և 
սարքավորումների 
շահագործում 

0716.11.01.
5 

Տեխնիկ՝ վերամբարձ 
տրանսպորտային, 
շինարարական, 
ճանապարհային 
մեքենաների և 
սարքավորումների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.12.
5 

Երկաթուղու 
էլեկտրաքարշի 
տեխնիկական 
շահագործում 

0716.12.01.
5 

Էլեկտրատեխնիկ` 
երկաթուղու 
էլեկտրաքարշի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.13.
5 

Երկաթուղային 
շարժակազմի 
տեխնիկական 
շահագործում 

0716.13.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
երկաթուղային 
շարժակազմի 
տեխնիկական 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.14.
5 

Տրանսպորտային 
էներգետիկական 
կայանքների շահագործում 
(ըստ տրանսպորտի 
տեսակների) 

0716.14.01.
5 

Տեխնիկ՝ տրանսպոր-
տային 
էներգետիկական 
կայանքների 
շահագործման (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.15.
5 

Տրանսպորտային 
էներգետիկ սարքերի 
շահագործում 

0716.15.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
տրանսպորտային 
էներգետիկ սարքերի 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.16.
5 

Տրանսպորտային 
էլեկտրասարքավորումներ
ի և ավտոմատիկայի 
շահագործում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

0716.16.01.
5 

Տեխնիկ՝ տրանսպոր-
տային էլեկտրասար-
քավորումների և 
ավտոմատ 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.17.
5 

Գյուղատնտեսության 
մեքենայացում 

0716.17.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
գյուղատնտեսության 
մեքենայացման 

Մ Ֆ Հլգ       

0716.18.
5 

Գյուղատնտեսական 
մեքենաների և 
սարքավորումների 
շահագործում և նորոգում 

0716.18.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
գյուղատնտեսական 
մեքենաների և 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718 Միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0718.01.
5 

Մեխատրոնիկա 0718.01.01.
5 

Տեխնիկ-մեխատրոնիկ Մ Ֆ Հլգ       

0718.02.
5 

Բժշկական տեխնիկայի 
տեղակայում, 
տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0718.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ բժշկական 
սարքավորումների 
տեղակայման, 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.03.
5 

Կենսատեխնիկական և 
բժշկական ապարատներ և 
համակարգեր 

0718.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ կենսատեխ-
նիկական և բժշկական 
սարքավորումների և 

Մ Ֆ Հլգ       



համակարգերինորոգմ
ան 

0718.04.
5 

Պրոթեզավնասվածքա-
բանական և 
վերականգնողական 
տեխնիկա 

0718.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ պրոթեզա-
վնասվածքաբանական 
և վերականգնողական 
տեխնիկայի նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.05.
5 

Երկրաբանահետախուզակ
ան սարքավորումների 
տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 

0718.05.01.
5 

Տեխնիկ՝ երկրաբանա-
հետախուզական 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.06.
5 

Առևտրի և հանրային 
սննդի սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործում 

0718.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ առևտրի և 
հանրային սննդի 
սարքավորումների 
տեխնիկական 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.07.
5 

Լուսատեխնիկա և լույսի 
աղբյուրներ 

0718.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
լուսատեխնիկայի և 
լույսի աղբյուրների 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.08.
5 

Ձայնային սարքեր և 
համակարգեր 

0718.08.01.
5 

Տեխնիկ՝ ձայնային 
սարքերի և 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.09.
5 

Օդերևութաբանական 
ռադիոտեխնիկական 
համակարգերի 
շահագործում 

0718.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
օդերևութաբանական 
համակարգերի 
շահագործման և 
տեխնիկական 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.10.
5 

Չափագիտություն 0718.10.01.
5 

Տեխնիկ-չափագետ Մ Ֆ Հլգ       

0718.11.
5 

Հրշեջ-փրկարարական 
տեխնիկայի տեխնիկական 
սպասարկում և նորոգում 0718.11.01.

5 

Տեխնիկ՝ հրշեջ-
փրկարարական 
տեխնիկայի 
տեխնիկական 
սպասարկման և 
նորոգման 

Մ Ֆ Հլգ       

0718.12.
5 

Քիմիական 
միացությունների որակի 
անալիտիկ հսկում 

0718.12.01.
5 

Տեխնիկ՝ քիմիական 
միացությունների 
որակի անալիտիկ 
հսկման 

Ք Ֆ Հլգ       

0718.13.
5 

Մետաղների և 
եռակցումների որակի 
հսկում 

0718.13.01.
5 

Հսկիչ՝ մետաղների և 
եռակցման 
գործընթացների որակի 

Մ Ֆ Հլգ       

072 ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

0721 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա 

0721.01.
5 

Քաղցրավենիքի 
տեխնոլոգիա 

0721.01.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
քաղցրավենիքի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.02.
5 

Հացաթխման, 
մակարոնեղենի և 
հրուշակեղենի 
տեխնոլոգիա 

0721.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
հացաթխման, 
մակարոնեղենի և 
հրուշակեղենի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       



0721.03.
5 

Խմորման արտադրության 
տեխնոլոգիա և 
գինեգործություն 

0721.03.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ խմորման 
արտադրության և 
գինեգործության 

Մ Ք Հլգ       

0721.04.
5 

Ճարպերի և 
ճարպափոխարինիչների 
տեխնոլոգիա 

0721.04.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ ճարպերի և 
ճարպափոխարինիչներ
ի արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.05.
5 

Պահածոների և 
սննդախտանյութերի 
տեխնոլոգիա 

0721.05.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
պահածոների և 
սննդախտանյութերի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.06.
5 

Մսի և մսամթերքների 
տեխնոլոգիա 

0721.06.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ մսի և 
մսամթերքների 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.07.
5 

Ձկան և ձկնամթերքի 
տեխնոլոգիա 

0721.07.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ ձկան և 
ձկնամթերքի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.08.
5 

Կաթի և կաթնամթերքի 
տեխնոլոգիա 

0721.08.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ կաթի և 
կաթնամթերքի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0721.09.
5 

Հանրային սննդի 
տեխնոլոգիա 

0721.09.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ հանրային 
սննդի պատրաստման 

Մ Ք Հլգ       

0721.10.
5 

Մանկական և 
ֆունկցիոնալ սննդի 
տեխնոլոգիա 

0721.10.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ մանկական 
և ֆունկցիոնալ սննդի 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0722 Նյութեր 

0722.01.
5 

Պոլիմերային նյութերից 
պատրաստվող իրերի և 
ծածկույթների 
արտադրություն 

0722.01.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ պոլիմերային 
նյութերից 
պատրաստվող 
արտադրատեսակների 
և ծածկույթների 
արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0722.02.
5 

Փայտամշակման 
տեխնոլոգիա 

0722.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
փայտամշակման 

Ք Կ Հլգ       

0722.03.
5 

Թղթե և ստվարաթղթե 
իրերի արտադրություն 0722.03.01.

5 

Տեխնոլոգ՝ թղթե և 
ստվարաթղթե 
արտադրատեսակների 
արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0723 Տեքստիլ արդյունաբերություն 

0723.01.
5 

Մանրաթելային նյութերի 
նախնական վերամշակում 0723.01.01.

5 

Տեխնոլոգ՝ 
մանրաթելային 
նյութերի նախնական 
վերամշակման 

Ք Կ Հլգ       

0723.02.
5 

Մանվածքային իրերի 
տեխնոլոգիա 

0723.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
մանվածքային իրերի 
արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0723.03.
5 

Հագուստի պատրաստման 
տեխնոլոգիա 

0723.03.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ հագուստի 
պատրաստման 

Ք Կ Հլգ       

0723.04.
5 

Կաշվի և մորթու 
տեխնոլոգիա 

0723.04.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ կաշվի և 
մորթու արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0723.05.
5 

Մորթու և մուշտակային 
իրերի արտադրություն 0723.05.01.

5 

Տեխնոլոգ՝ մորթե և 
մուշտակային 
արտադրատեսակների 
արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0723.06.
5 

Կաշվե իրերի 
արտադրություն 

0723.06.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ կաշվե 
արտադրատեսակների 
արտադրության 

Ք Կ Հլգ       

0724 Ընդերքաբանություն 

0724.01.
5 

Բաց լեռնային 
աշխատանքներ 

0724.01.01.
5 

Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ 
բաց լեռնային 
աշխատանքների 

Մ Ֆ Հլգ       

0724.02.
5 

Օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի 
ստորերկրյա շահագործում 

0724.02.01.
5 

Տեխնիկ-տեխնոլոգ՝ 
ստորգետնյա 

Մ Ֆ Հլգ       



հանքավայրերի 
շահագործման 

0724.03.
5 

Օգտակար հանածոների 
հարստացում 

0724.03.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ օգտակար 
հանածոների 
հարստացման 

Մ Ֆ Հլգ       

0724.04.
5 

Օգտակար հանածոների 
հանքավայրերի որոնում և 
հետախուզում 

0724.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ օգտակար 
հանածոների 
հանքավայրերի 
որոնման և 
հետախուզման 

Մ Ֆ Հլգ       

0724.05.
5 

Մարկշեյդերական գործ 0724.05.01.
5 

Մարկշեյդեր Մ Ֆ Հլգ       

0724.06.
5 

Հանքահորային և 
ստորգետնյա 
շինարարություն 

0724.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ հանքահորերի 
և ստորգետնյա 
կառույցների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0728 Արտադրությանը և վերամշակմանը առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ 
և որակավորումներ 

0728.01.
5 

Սիլիկատային և 
դժվարահալ ոչ 
մետաղական նյութերի և 
իրերի արտադրություն 

0728.01.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
սիլիկատային և 
դժվարահալ ոչ 
մետաղական նյութերի 
և իրերի 
արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0728.02.
5 

Հրատեխնիկական 
միացությունների և իրերի 
տեխնոլոգիա 

0728.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
հրատեխնիկական 
միացությունների և 
իրերի արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0728.03.
5 

Պոլիգրաֆիական 
արտադրություն 

0728.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
պոլիգրաֆիական 
արտադրության 

Ք Մ Հլգ       

0728.04.
5 

Նվագարանների 
արտադրություն 

0728.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
նվագարանների 
արտադրության 

Մ Ք Հլգ       

0728.05.
5 

Արդյունաբերական 
սարքավորումների 
տեղակայում 

0728.05.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
արդյունաբերական 
սարքավորումների 
տեղակայման 

Ք Մ Հլգ       

0728.06.
5 

Արդյունաբերական և 
քաղաքացիական շենքերի 
էլեկտրական 
սարքավորումների 
տեղակայում, 
կարգավորում և 
շահագործում 

0728.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
արդյունաբերական և 
քաղաքացիական 
շենքերի էլեկտրական 
սարքավորումների 
տեղակայման և 
կարգավորման 

Ք Մ Հլգ       

0728.07.
5 

Որակի կառավարում 0728.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ որակի 
կառավարման 

Ք Մ Հլգ       

0728.08.
5 

Սպառողական 
ապրանքների որակի 
փորձաքննություն 

0728.08.01.
5 

Փորձագետ՝ 
սպառողական 
ապրանքների որակի 
փորձաքննության 

Ք Մ Հլգ       

0728.09.
5 

Արտադրանքի 
ստանդարտացում և 
համապատասխանության 
հավաստում 
(սերտիֆիկացում) 

0728.09.01.
5 

Տեխնիկ՝ արտադրանքի 
ստանդարտացման և 
համապատասխա-
նության 
հավաստագրման 

Ք Մ Հլգ       

0728.10.
5 

Որակի հսկման և 
ախտորոշման սարքեր 0728.10.01.

5 

Տեխնիկ՝ որակի 
հսկման և 
ախտորոշման սարքերի 
նորոգման 

Ք Մ Հլգ       

073 ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

0731 Ճարտարապետություն և քաղաքաշինություն 



0731.01.
5 

Քաղաքաշինական 
կադաստր 

0731.01.01.
5 

Տեխնիկ-չափագրող Մ Ֆ Հլգ       

0732 Շենքերի և քաղաքային ճարտարագիտություն 

0732.01.
5 

Շենքերի և կառույցների 
շինարարություն և 
շահագործում 

0732.01.01.
5 

Տեխնիկ՝ շենքերի և 
կառույցների 
շինարարության և 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.02.
5 

Երկաթուղիների 
շինարարություն, 
երկաթգծի և գծային 
տնտեսության 
սպասարկում 

0732.02.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
երկաթուղիների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.02.02.
5 

Տեխնիկ՝ երկաթգծի և 
գծային տնտեսության 
սպասարկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.03.
5 

Ավտոմոբիլային 
ճանապարհների և 
օդանավակայանների 
շինարարություն և 
շահագործում 

0732.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
ավտոմոբիլային 
ճանապարհների և 
օդանավակայանների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.04.
5 

Քաղաքային 
հաղորդակցության 
ուղիների շինարարություն 
և շահագործում 

0732.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ քաղաքային 
հաղորդակցության 
ուղիների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.05.
5 

Հիդրոտեխնիկական 
շինարարություն 

0732.05.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
հիդրոտեխնիկական 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.06.
5 

Թունելների և 
մետրոպոլիտենների 
շինարարություն 

0732.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ թունելների և 
մետրոպոլիտենների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0732.07.
5 

Կամուրջների 
շինարարություն 

0732.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ կամուրջների 
շինարարության 

Մ Ֆ Հլգ       

0738 Ճարտարապետությանը և շինարարությանն առնչվող այլ միջոլորտային 
մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0738.01.
5 

Ոչ մետաղական 
շինարարական 
կոնստրուկցիաների 
արտադրություն 

0738.01.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ ոչ 
մետաղական 
շինարարական 
կոնստրուկցիաների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0738.02.
5 

Մետաղական 
կոնստրուկցիաների 
արտադրություն 

0738.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
մետաղական 
կոնստրուկցիաների 
արտադրության 

Մ Ֆ Հլգ       

0738.03.
5 

Ջրամատակարարում և 
ջրահեռացում 

0738.03.01.
5 

Տեխնիկ՝ ջրամա-
տակարարման և 
ջրահեռացման 
համակարգերի 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       

0738.04.
5 

Ներքին ջեռուցման և 
օդափոխման 
համակարգերի 
սանիտարատեխնիկական 
սարքավորումների և 
օդափոխման 
համակարգերի 
տեղակայում և 
շահագործում 

0738.04.01.
5 

Տեխնիկ՝ սանիտարա-
տեխնիկական 
սարքավորումների, 
ջեռուցման և 
օդափոխման ներքին 
համակարգերի 
տեղակայման և 
կարգավորման 

Մ Ֆ Հլգ       

0738.05.
5 

Գազամատակարարման 
սարքավորումների և 
համակարգերի 
հավաքակցում և 
շահագործում 

0738.05.01.
5 

Տեխնիկ՝ գազամատա-
կարարման 
սարքավորումների և 
համակարգերի 
հավաքակցման և 
շահագործման 

Մ Ֆ Հլգ       



0738.06.
5 

Շինարարական 
արտադրության որակի 
հսկում 

0738.06.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
շինարարական 
աշխատանքների 
որակի հսկման 

Մ Ֆ Հլգ       

0738.07.
5 

Շինարարական իրերի և 
կոնստրուկցիաների որակի 
հսկում 

0738.07.01.
5 

Տեխնիկ՝ 
շինարարական 
արտադրատեսակների 
և կոնստրուկցիաների 
որակի հսկման 

Մ Ֆ Հլգ       

08 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

081 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0811 Ագրոնոմիա և անասնաբուծություն 

0811.01.
5 

Գյուղատնտեսագիտությու
ն 

0811.01.01.
5 

Գյուղատնտես Մ Ք Հլգ       

0811.02.
5 

Գյուղացիական 
/ֆերմերային/ 
տնտեսության 
կազմակերպում 

0811.02.01.
5 

Ֆերմեր Մ Կ Հլգ       

0811.03.
5 

Ջերմատնային 
տնտեսություն 

0811.03.01.
5 

Տեխնիկ-ագրոնոմ Մ Ք Հլգ       

0811.04.
5 

Հողաբարելավում, հողային 
և ջրային պաշարների 
օգտագործում և 
պահպանություն 

0811.04.01.
5 

Տեխնիկ` 
հողաբարելավման, 
հողային և ջրային 
պաշարների 
պահպանման 

Մ Կ Հլգ       

0811.05.
5 

Հողաշինարարություն 0811.05.01.
5 

Տեխնիկ-հողաշինարար Մ Ֆ Հլգ       

0811.06.
5 

Պահպանված գրունտի 
կենսատեխնոլոգիա 

0811.06.01.
5 

Տեխնիկ-ագրոնոմ Մ Ք Հլգ       

0811.07.
5 

Անասնաբուժություն 0811.07.01.
5 

Անասնաբույժ Կ Ք Հլգ       

0811.08.
5 

Անասնաբուծություն 0811.08.01.
5 

Անասնաբույծ Կ Ք Հլգ       

0811.09.
5 

Մեղվաբուծություն 0811.09.01.
5 

Մեղվաբույծ Կ Ք Հլգ       

0811.10.
5 

Շնաբանություն 
/կինոլոգիա/ 

0811.10.01.
5 

Շնաբան Կ Ք Հլգ       

0811.11.
5 

Վայրի կենդանիների 
վերարտադրություն 

0811.11.01.
5 

Կենդանաբույծ Կ Ք Հլգ       

0812 Բուսաբուծություն 

0812.01.
5 

Հացահատիկի 
պահպանման և 
վերամշակման 
տեխնոլոգիա 

0812.01.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
հացահատիկի 
պահպանման և 
վերամշակման 

Կ Ք Հլգ       

0812.02.
5 

Բուսաբուծական 
արտադրանքի 
պահպանում և 
վերամշակում 

0812.02.01.
5 

Տեխնիկ` 
բուսաբուծական 
արտադրանքի 
պահպանման և 
վերամշակման 

Կ Ք Հլգ       

0812.03.
5 

Վայրի բույսերի 
վերարտադրություն, 
հավաքում և մթերում 

0812.03.01.
5 

Բուսաբույծ-տեխնիկ` 
վայրի բույսերի 
վերարտադրության, 
հավաքման և մթերման 

Կ Ք Հլգ       

082 ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0821 Անտառային տնտեսություն 

0821.01.
5 

Անտառային և 
անտառապուրակային 
տնտեսություն 

0821.01.01.
5 

Տեխնիկ` անտառային 
և 
անտառապուրակային 
տնտեսության 

Կ Ք Հլգ       

0821.02.
5 

Փայտամթերման 
տեխնոլոգիա 

0821.02.01.
5 

Տեխնոլոգ՝ 
փայտամթերման 

Կ Ք Հլգ       



083 ՁԿՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

0831 Ձկնային տնտեսություն 

0831.01.
5 

Ձկնաբանուծություն և 
ձկնաբուծություն 

0831.01.01.
5 

Ձկնաբույծ Կ Ք Հլգ       

0831.02.
5 

Արդյունաբերական 
ձկնորսություն 

0831.02.01.
5 

Ձկնորս Կ Ք Հլգ       

09 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

091 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

0911 Ստոմատոլոգիա 

0911.01.
5 

Ատամնատեխնիկական 
գործ 

0911.01.01.
5 

Ատամնատեխնիկ Ք Հլգ   Կ     

0912 Բժշկություն 

0912.01.
5 

Բուժական գործ 0912.01.01.
5 

Բուժակ Ք Հլգ   Կ     

0912.02.
5 

Մանկաբարձական գործ 0912.02.01.
5 

Մանկաբարձ Ք Հլգ   Կ     

0913 Քույրական գործ 

0913.01.
5 

Քույրական գործի 
կազմակերպում 

0913.01.01.
5 

Բուժքույր/բուժեղբայր-
մենեջեր 

Ք Հլգ   Կ     

0913.02.
5 

Քույրական գործ 0913.02.01.
5 

Բուժքույր/բուժեղբայր Ք Հլգ   Կ     

0914 Բժշկական ախտորոշում (դիագնոստիկա) 

0914.01.
5 

Լաբորատոր ախտորոշում 0914.01.01.
5 

Լաբորանտ 
ախտորոշող 

Ք Հլգ   Կ     

0914.02.
5 

Լաբորատոր գործ 0914.02.01.
5 

Լաբորանտ Ք Հլգ   Կ     

0915 Վերականգնողական բժշկություն 

0915.01.
5 

Բուժական կոսմետոլոգիա 0915.01.01.
5 

Բուժքույր/բուժեղբայր-
կոսմետոլոգ 

Ք Հլգ   Կ     

0915.02.
5 

Բուժական մերսում 0915.02.01.
5 

Բուժքույր/բուժեղբայր-
մերսող 

Ք Հլգ   Կ     

0916 Դեղագործություն 

0916.01.
5 

Դեղագործություն 0916.01.01.
5 

Դեղագործ Ք Հլգ   Կ     

0918 Բժշկությանն առնչվող այլ միջոլորտային մասնագիտություններ և որակավորումներ 

0918.01.
5 

Բժշկական օպտիկա 0918.01.01.
5 

Տեխնիկ-օպտիկ Ֆ Կ Հլգ       

0918.01.02.
5 

Օպտիկ-
օպտոմետրիստ 

Ֆ Կ Հլգ       

092 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

0923 Սոցիալական աշխատանք 

0923.01.
5 

Սոցիալական 
ապահովության 
կազմակերպում 

0923.01.01.
5 

Մենեջեր՝ սոցիալական 
ապահովության 

Հլգ Օլ Մ       

0923.02.
5 

Սոցիալական աշխատանք 0923.02.01.
5 

Սոցիալական 
աշխատող 

Հլգ Օլ Մ       

10 ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ 

101 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1012 Վարսահարդարում և խնամք 

1012.01.
5 

Վարսավիրական արվեստ 1012.01.01.
5 

Վարսավիր-ձևավորող Կ Ք Հլգ       

1012.02.
5 

Կոսմետիկա և 
դիմահարդարման արվեստ 

1012.02.01.
5 

Կոսմետոլոգ Կ Ք Հլգ       

1015 Զբոսաշրջություն 

1015.01.
5 

Զբոսաշրջություն 
1015.01.01.
5 

Մասնագետ՝ 
զբոսաշրջային 
ծառայությունների 

Հպ Օլ Հլգ       

103 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1032 Անձի և սեփականության պաշտպանություն 

10.32.01.
5 

Ոստիկանական գործ 1032.01.01.
5 

Ոստիկանության սպա Հլգ     Ֆիզ Մաս   



1032.02.
5 

Կառավարում արտակարգ 
իրավիճակներում 1032.02.01.

5 

Մասնագետ՝ 
արտակարգ 
իրավիճակների 
կառավարման 

Ք Ֆ Հլգ       

1032.03.
5 

Հրդեհային 
պաշտպանություն 

1032.03.01.
5 

Մասնագետ՝ հրդեհային 
պաշտպանության 

Ք Ֆ Հլգ       

104 ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1041 Տրանսպորտային ծառայություններ 

1041.01.
5 

Փոխադրումների 
կազմակերպում և 
կառավարում 
տրանսպորտում (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

1041.01.01.
5 

Տեխնիկ-կարգավար՝ 
տրանսպորտում 
փոխադրումների 
կազմակերպման և 
կառավարման (ըստ 
տրանսպորտի 
տեսակների) 

Ֆ Մ Հլգ       

1041.02.
5 

Օդային տրանսպորտի 
երթևեկության 
կառավարում 

1041.02.01.
5 

Կարգավար՝ օդային 
տրանսպորտի 
երթևեկության 
կառավարման 

Ֆ Մ Հլգ       

1041.03.
5 

Թռչող ապարատների 
թռիչքային շահագործում 1041.03.01.

5 

Օդաչու՝ թռչող 
ապարատների 
թռիչքային 
շահագործման 

Ֆ Մ Հլգ       

  

Օգտագործված հապավումներ 
  

Հլ - Հայոց լեզու Գնն - Գունանկար 

Հլ գ - Հայոց լեզու և գրականություն Գծն - Գծանկար 

Օլ - Օտար լեզու Քնդ - Քանդակ 

Մ - Մաթեմատիկա Կոմ - Կոմպոզիցիա 

Ֆ - Ֆիզիկա Մասն - Մասնագիտական 

Ք – Քիմիա Սոլֆ - Սոլֆեջիո 

Կ - Կենսաբանություն Դշն - Դաշնամուր 

Աշխ - Աշխարհագրություն Եգ - Երաժշտական գրագիտություն 

Երկ - Երկրաչափություն Ֆիզ - Ֆիզկուլտուրա 

Հպ - Հայոց պատմություն  
 

  

1. Մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է համարվում հիմնական 

կրթության վկայականի որակավորման, միջնակարգ կրթության ատեստատի պետական 

ավարտական քննություններից ստացած համապատասխան առարկայի միավորը, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի քննական գնահատականը: 

Եթե առարկան քննական չէ, ապա մրցութային առարկայի գնահատական/միավոր է 

համարվում հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության 

ատեստատի համապատասխան առարկայի առաջադիմության միավորը: 

2. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի քննական 

միավորների միջին թվաբանական կամ նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական), միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին թվաբանականը հաշվարկելիս 

անհրաժեշտ է անցնել 20-միավորային համակարգի` օգտվելով ներքոնշյալ 

սանդղակներից: 

1) Գնահատման 5-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման 

համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը. 

5-միավորային համակարգ 20-միավորային համակարգ 

«5» «20» 

«4» «17» 

«3» «13» 



2) Գնահատման 10-միավորային համակարգից 20-միավորային համակարգի անցման 

համար կիրառվում է հետևյալ սանդղակը. 

10-միավորային համակարգ 20-միավորային համակարգ 

«10» «20» 

«9» «18» 

«8» «16» 

«7» «14» 

«6» «12» 

«5» «10» 

«4» «8» 

3. Հիմնական կրթության վկայականի, միջնակարգ կրթության ատեստատի միավորների, 

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմի ներդիրի գնահատականների միջին 

թվաբանականը հաշվելիս այն կլորացվում է տասնորդականի ճշտությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 

 



Կ Ա Ր Գ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ (ԿԱՄ) ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման 
 
 

I. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական 

ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական 

նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ուսանողական նպաստը փոխհատուցում է (լրիվ կամ մասնակիորեն) ուսանողի 

ուսման վճարը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային մասում 

նախատեսված միջոցների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 

հաստատությունների (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն), ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրների հաշվին: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի 

Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով ուսումնական 

հաստատությունների համար նախատեսված միջոցների սահմաններում, ըստ նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

մասնագիտությունների, սահմանում է պետության կողմից տրվող՝ ուսանողական նպաստ 

ստացող ուսանողների թիվը, որը պահպանվում է ամբողջ ուսումնառության ընթացքում: 

4. Պետության կողմից ուսանողական նպաստ տրվում է Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ուսումնական 



հաստատությունների ուսանողներին: Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 

չֆինանսավորվող ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստներ 

հատկացնելու մասին որոշումն ընդունում է հիմնադիրը: 

5. Ուսանողական նպաստի տրամադրման գործառույթն իրականացնում է 

ուսումնական հաստատությունը: 

6. Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով, մրցութային հիմունքով, ուսման վճարի 

լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

կողմից տվյալ տարվա համար հատկացված անվճար ուսուցման տեղում` 

1) մինչև 19 տարին լրանալը հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև ուսումնառության ավարտը. 

2) 19 և ավելի տարիք ունեցող հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև 19 տարին լրանալն ընդունված ուսանողների մրցույթից հետո` թափուր 

տեղի առկայության դեպքում. 

3) միջնակարգ կրթության հիմքով նախնական (արհեստագործական) կամ միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 

հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված ուսանողին. 

4) միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն ընդունված և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով սահմանված հետևյալ սոցիալական խմբերին` 

ա. առանց ծնողական խնամքի մնացած կամ նրանց թվին պատկանող անձանց, որոնց 

վճարվում է կրթաթոշակ՝ տվյալ ուսումնական հաստատությունում սահմանված 

կրթաթոշակի 150 տոկոսի չափով` համաձայն «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի, 

բ. 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ 

ունեցող անձանց, որոնց, հերթական քննությունները և ստուգարքները դրական 

գնահատականներով հանձնելու դեպքում, վճարվում է կրթաթոշակ` անկախ ստացվող 

նպաստից կամ թոշակից` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի, 

գ. զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, պարտադիր ժամկետային 

զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձանց կամ պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (զորացրվելուց հետո երեք 

տարվա ընթացքում) դիմորդներից ամենաբարձր միավոր ունեցող անձանց (ուսումնական 

հաստատություններին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ըստ 

մասնագիտությունների հատկացված տեղերում)` համաձայն «Զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի. 

5) պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող 

մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի N 

651-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 

սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի ուսանողներին: 

(6-րդ կետը խմբ. 29.06.17 N 749-Ն) 
7. Ուսումնական հաստատությունում ուսումնական տարին սկսելուն նախորդող և 

հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում իրականացվում է փոխատեղում՝ ըստ 

մասնագիտությունների: Փոխատեղման արդյունքում սույն կարգի 6-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ 



ենթակետերի համաձայն անվճար համակարգում ընդգրկված, սակայն նախորդ 

ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն չցուցաբերած 

ուսանողներն ընդգրկվում են վճարովի համակարգ, իսկ վճարովի համակարգի բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողները՝ անվճար ուսուցման համակարգ: Ուսումնական 

հաստատության տնօրենի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

հրապարակվում է անվճար և վճարովի համակարգ անցած ուսանողների ցանկը և 

պատշաճ կերպով տեղեկացվում է ուսանողներին: 

(7-րդ կետը խմբ. 29.06.17 N 749-Ն) 
7.1. Ուսանողների առաջադիմությունը որոշվում է նախորդ ուսումնական տարվա 

գնահատականների, այդ թվում` դիֆերենցիալ ստուգարքների, միջին թվաբանականի 0,01-

ի ճշտությամբ: 

(7.1-ին կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 
7.2 Փոխատեղման ժամանակ առաջադիմության արդյունքների հավասար միավորների 

դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է՝ 

1) պետական կրթական չափորոշիչով հաստատված ընդհանուր մասնագիտական, 

հատուկ մասնագիտական առարկաներից առավել բարձր միավոր ստացած 

ուսանողներին. 

2) նախորդ տարում անվճար համակարգում սովորող ուսանողներին. 

3) քիչ բացակայություններ ունեցող ուսանողներին. 

4) սոցիալապես առավել անապահով վիճակում գտնվող ուսանողներին 

(համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում). 

5) զինվորական ծառայությունից զորացրված ուսանողներին: 

(7.2-րդ կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 
8. Առանց ծնողական խնամքի մնացած և նրանց թվին պատկանող անձանց, զոհված 

զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայությունից զորացրվելուց հետո երեք տարվա ընթացքում ընդունված ուսանողներին, 

ինչպես նաև սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի ուսանողներին, 

ուսանողական նպաստ տրամադրվում է առաջին կուրսից մինչև ծրագրի ավարտը, իսկ 1-

ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող 

անձանց և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ 

դարձած, ուսանողական նպաստները համապատասխան փաստաթղթերի առկայության 

դեպքում տրվում են առաջին կուրսի սկզբում և վերանայվում յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա վերջում: 

9. Ուսումնական հաստատությունը կարող է վճարովի հիմունքով սովորող 

ուսանողական համակազմի մինչև տասը տոկոսին, հաշվի առնելով ուսանողի 

սոցիալական վիճակը և բարձր առաջադիմության արդյունքները, իր միջոցների հաշվին 

մասնակի փոխհատուցել ուսման վճարը` 

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային 

միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին. 

2) միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին. 

3) 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների 

ուսանողներին. 

4) վճարովի ուսուցման համակարգում երկու և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող 

ընտանիքների ուսանողներին. 

5) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ ծնող ունեցող ուսանողներին. 

6) հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների երեխա-ուսանողներին. 

7) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին. 

8) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված` բարձր առաջադիմություն 

ունեցող ուսանողներին` ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ: 



10. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտից երկու շաբաթ առաջ ուսումնական 

հաստատության տնօրենը տալիս է հայտարարություն ուսանողներին տեսանելի վայրում, 

ինչպես նաև ինտերնետային կայքում (առկայության դեպքում) վճարովի հիմունքով 

սովորող ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության արդյունքների 

հիման վրա ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումներ ընդունելու 

մասին: 

(10-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
11. Դիմումներն ընդունվում են հայտարարության օրվանից մինչև ուսումնական 

տարվա ավարտը, իսկ տվյալ ուսումնական տարում ուսումնական հաստատություն 

ընդունված ուսանողների դիմումներն ընդունվում են ուսումնական տարին սկսելուն 

նախորդող առաջին շաբաթվա ընթացքում: Ուսանողը հաստատության տնօրենի անունով 

դիմումի հետ մեկտեղ կցում է նաև սույն կարգի 9-րդ կետի 1-7-րդ ենթակետերով 

սահմանված սոցիալական վիճակի վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթերը 

(առկայության դեպքում): 

(11-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
12. Հաջորդ ուսումնական տարին սկսելուն նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում 

ուսանողների ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները և 

համապատասխան փաստաթղթերը քննարկվում են ուսումնական հաստատության 

կոլեգիալ կառավարման մարմնի (խորհրդի) նիստում` միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության տնօրենի ներկայացմամբ: Խորհրդի կողմից հաստատվում 

է ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում ստացող ուսանողների անվանական կազմը, 

որը տնօրենի կողմից հրապարակվում և պատշաճ կերպով տեղեկացվում է ուսանողներին 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

(12-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
13. Հարգելի պատճառով (առողջական վիճակի պատճառով կամ հղիության և 

ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի ակադեմիական 

արձակուրդում գտնվելու կամ ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքերում) 

ուսումնական հաստատությունից ազատված ուսանողը վերականգնվելիս պահպանում է 

նախկինում ունեցած ուսանողական նպաստ ստանալու իրավունքը: 

14. Ուսանողական նպաստներ տալու գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունն 

իրականացնում է պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

  

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

  

15. Պետական կրթաթոշակը պետական ֆինանսական խրախուսանք է, որը 

մրցութային կարգով տրվում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

ուսանողին՝ գերազանց և լավ առաջադիմության, հասարակական ակտիվության, 

պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով ընդունված սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային 

բնակավայրերի ուսանողներին: 

(15-րդ կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 
16. Ուսանողների հասարակական ակտիվությունը բնութագրող ցուցանիշներ են 

համարվում` 

1) մասնակցությունն ուսումնական հաստատության ուսանողական, հասարակական 

աշխատանքներին. 

2) զեկուցումները, ռեֆերատները, հրատարակած աշխատանքները (գիտական 

ամսագրերում և զանգվածային լրատվության միջոցներում). 

3) մասնակցությունը միջքոլեջային, քաղաքային, հանրապետական և միջազգային 

մրցույթներին, օլիմպիադաներին, ուսանողական գիտական նստաշրջաններին, 

ուսանողական շինարարական ջոկատների աշխատանքներին. 



4) այլ ստեղծագործական նախաձեռնություններ` միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ: 

17. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական 

հաստատությունում պետական կրթաթոշակը տրվում է ուսանողական նպաստի 

համակարգում ընդունված ուսանողին: 

18. Սույն կարգի իմաստով ուսանողների պատշաճ վարքագիծն ուսումնական 

հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների պահպանումն է: 

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի, 

Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով ուսումնական 

հաստատությունների համար նախատեսված միջոցների սահմաններում՝ ըստ նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

մասնագիտությունների, հաստատում է պետական կրթաթոշակներ ստացողների թիվը և 

չափը: 

20. Պետության կողմից կրթաթոշակ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չֆինանսավորվող ուսումնական 

հաստատություններում կրթաթոշակի հատկացման մասին որոշումն ընդունում է 

հիմնադիրը: 

21. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսանողի պետական 

կրթաթոշակի տրամադրումը վերանայվում է հաջորդ ուսումնական տարին սկսելուն 

նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում՝ ուսումնական հաստատության կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի (խորհրդի) նիստում: Միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի ներկայացմամբ խորհուրդը քննարկում է ուսումնական տարվա 

արդյունքները և սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված պայմաններին բավարարելու 

դեպքում սահմանում է պետական կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների անվանական 

կազմը, որը տնօրենի կողմից հրապարակվում ու պատշաճ կերպով տեղեկացվում է 

ուսանողներին՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պետական կրթաթոշակից 

զրկված ուսանողը կարող է ընդգրկվել ուսումնական նպաստառուների համակարգում` 

սույն կարգի 6-րդ կետի պահանջների բավարարման դեպքում: 

(21-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
22. Պետական կրթաթոշակների չօգտագործված մասը հատկացվում է սույն կարգի 16-

րդ կետի պահանջները բավարարող ուսանողներին` մրցութային կարգով: 

23. Հարգելի պատճառով (առողջական վիճակի պատճառով կամ հղիության և 

ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի ակադեմիական 

արձակուրդում գտնվելու կամ ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքերում) 

ուսումնական հաստատությունից ազատված ուսանողը վերականգնվելիս պահպանում է 

նախկինում ունեցած` կրթաթոշակ ստանալու իրավունքը: 

24. Պետական կրթաթոշակների ձևակերպման գործընթացն իրականացնում է 

ուսումնական հաստատությունը: 

25. Ուսումնական հաստատությունը կարող է սեփական միջոցների հաշվին սահմանել 

ներքոլեջային կրթաթոշակներ։ 
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 Հավելված 

Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարի 

2011 թվականի մարտի 12-ի 

թիվ 194-Ն հրամանի 

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում է մեկից ավելի նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական (այսուհետ՝ մասնագիտական) 

կրթություն ստանալու ընդհանուր պայմանները: 

2. Մեկից ավելի մասնագիտական կրթությունն իրականացվում է մասնագիտական 

հիմնական կրթական ծրագրին զուգահեռ (այսուհետ՝ զուգահեռ կրթություն) կամ 

հաջորդականության սկզբունքով (այսուհետ՝ հաջորդական կրթություն), որն ավարտվում 

է պետական ամփոփիչ ատեստավորմամբ և շրջանավարտին տրվում է համապատասխան 

որակավորում։ 

3. Ուսանողն իրավունք ունի ընտրելու տվյալ մասնագիտության կամ 

մասնագիտացման ուսուցման համար պարտադիր (էլեկտիվ) և տվյալ մասնագիտության 

կամ մասնագիտացման ուսուցման համար ոչ պարտադիր (ֆակուլտատիվ) դասընթացներ, 

որոնք տրամադրում են հաստատությունները: 

4. Մասնագիտական կրթության հիմնական կրթական ծրագրի` նույն 

մասնագիտության տարբեր աստիճաններում ուսումնառությունը չի համարվում մեկից 

ավելի կամ երկրորդ մասնագիտական կրթության ստացում: 

5. Հավակնորդը մեկից ավելի մասնագիտական կրթություն կարող է ստանալ ինչպես 

իր ուսումնառած/ուսումնառող, այնպես էլ մասնագիտական կրթական ծրագիր 

իրականացնող այլ հաստատություններում կամ կազմակերպություններում (այսուհետ՝ 

հաստատություն), եթե՝ 

1) պահպանվում է համապատասխան մասնագիտության տվյալ տարվա համար 

սահմանված ընդունելության տեղերի ընդհանուր թիվը, 



2) դրանցում կրթություն ստանալու ձևերը տարբեր են (չի արգելվում առկա և այլ ձևերի 

զուգակցումը), 

3) ընդունելության կամ կրթական ծրագրին մասնակցության համար հավակնորդին 

ներկայացվող մուտքային պահանջները բավարար են։ 

6. Սույն կարգի գործողությունը տարածվում է պետական և հավատարմագրված ոչ 

պետական հաստատությունների վրա՝ անկախ ուսուցման ձևից։ 

  

II. ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

  

7. Ուսանողը զուգահեռ կրթություն կարող է ստանալ` 

1) ընդհանուր հիմունքներով` ցանկության դեպքում չկրկնելով ուսումնառած 

մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաները (մոդուլները), եթե 

դրանք համընկնում են նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանի հետ, 

2) ուսումնառող կրթական ծրագրի հիմքով` նախընտրած մասնագիտության 

համապատասխան կիսամյակից, եթե ուսումնառող և նախընտրած 

մասնագիտությունների համար սահմանված ուսումնական պլանների ակադեմիական 

տարբերությունները չեն գերազանցում 8 առարկան (կամ մոդուլները)։ 

8. Նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված, սակայն 

ուսանողի կողմից չուսումնասիրված, չգնահատված առարկաները ու առարկաների 

(մոդուլների) ժամաքանակների  

30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունները համարվում են ակադեմիական 

տարբերություններ: 

9. Զուգահեռ կրթություն ստանալու համար հիմք է համարվում սույն կարգի 17-րդ կետի 

1-ին մասով սահմանված փաստաթղթերը։ 

10. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում հիմնական կրթության 

հիմքով առկա ուսուցման բաժին ընդունված ուսանողը հեռակա ուսուցման բաժնում 

կարող է ստանալ զուգահեռ կրթություն` չորրորդ կիսամյակն ավարտելուց հետո: 

11. Զուգահեռ կրթություն ստանալու դեպքում ուսանողը հրամանագրվում է վճարովի 

ուսուցման համակարգում, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

արտոնություն ունեցող ուսանողներից: Ուսումնառության ընթացքում ուսանողն օգտվում 

է նպաստի ձևով ուսուցման վճարի փոխհատուցման իրավունքից: 

  

III. ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

  

12. Հավակնորդը հաջորդական կրթություն կարող է ստանալ` 

1) ընդհանուր հիմունքներով` ցանկության դեպքում չկրկնելով ուսումնառած 

մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաները (մոդուլները), եթե 

դրանք համընկնում են նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանի հետ, 

2) ուսումնառած կրթական ծրագրի հիմքով` նախընտրած մասնագիտության 

համապատասխան կիսամյակից, եթե ուսումնառած և նախընտրած 

մասնագիտությունների համար սահմանված ուսումնական պլանների ակադեմիական 

տարբերությունները չեն գերազանցում 8 առարկան (կամ մոդուլները)։ 

13. Նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված, սակայն 

ուսանողի կողմից չուսումնասիրված, չգնահատված առարկաները ու առարկաների 

(մոդուլների) ժամաքանակների  

30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունները համարվում են ակադեմիական 

տարբերություններ: 

14. Հաջորդական կրթություն ստանալու համար հիմք է հանդիսանում 

մասնագիտական (այդ թվում՝ բարձրագույն) կրթության դիպլոմը: 



15. Հաջորդական կրթություն ստանալու դեպքում ուսանողը հրամանագրվում է 

վճարովի ուսուցման համակարգում, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 

արտոնություն ունեցող ուսանողներից: 

  

IV. ՄԵԿԻՑ ԱՎԵԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ, ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐՈՒՄԸ 

  

16. Մեկից ավելի մասնագիտական կրթություն ստանալու համար հավակնորդն 

ուսումնական տարվա սկզբին (ըստ կրթության ձևի) կամ կիսամյակին նախորդող 

աշխատանքային 15 օրվա ընթացքում դիմում է ներկայացնում տվյալ հաստատության 

տնօրենին (ռեկտորին)։ 

17. Դիմումի հետ միաժամանակ ներկայացնում է՝ 

1) կրթության մասին վկայող ավարտական փաստաթուղթը` 

ա. հիմնական կրթության վկայականի կամ միջնակարգ կրթության ատեստատի 

նոտարական հաստատումով (վավերացված) պատճենը, կամ մասնագիտական (այդ 

թվում՝ բարձրագույն) կրթության դիպլոմը և ներդիրը, 

բ. տնօրենի (ռեկտորի) կողմից հաստատված ակադեմիական տեղեկանքը (զուգահեռ 

կրթության դեպքում), 

2) չորս լուսանկար (3x4 չափսի), 

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 

տարեկան հավակնորդի համար կամ զինվորական գրքույկ կամ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության 

ոստիկանության բաժինների կողմից տրվող, անձը հաստատող ժամանակավոր 

փաստաթուղթ, կացության վկայական, փախստականի վկայական), 

4) զինվորական գրքույկ կամ կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող 

հավակնորդից ընդունվում են զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք 

տվող համապատասխան նշումի կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ 

նշումների առկայության դեպքում, իսկ նախկինում առողջության պատճառով տարկետում 

ստացած անձանցից՝ Հանրապետական զորակոչային հանձնաժողովի նշումների 

առկայության դեպքում), 

5) աշխատանքային գործունեության կամ մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկանքը (դրա առկայության դեպքում), 

6) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնությունից օգտվելու վերաբերյալ 

համապատասխան փաստաթղթերը (դրանց առկայության դեպքում): 

18. Դիմումները քննարկելու նպատակով հաստատության տնօրենի հրամանով 

ստեղծվում է ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ` հանձնաժողով): 

Հանձնաժողովում ընդգրկվում են հաստատության ուսումնական աշխատանքների 

գծով տնօրենի տեղակալը` որպես նախագահ և համապատասխան մասնագիտության 

գծով դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ: 

Դիմումները քննարկվում են կիսամյակների ուսումնական պարապմունքները 

սկսելուն հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում: 

19. Հանձնաժողովի կողմից, մրցութային հավասար պայմանների դեպքում, 

առաջնահերթությունն ըստ հաջորդականության տրվում է՝ 

1) նախընտրած մասնագիտությամբ աշխատող հավակնորդին, 

2) առավելագույն մասնագիտական ստաժ ունեցող հավակնորդին, 

3) կրթության որակավորման ավելի բարձր աստիճան ունեցող հավակնորդին, 

4) կրթության միևնույն որակավորման աստիճան ունեցող ավարտական փաստաթղթի 

ներդիրում նշված առարկաների առավելագույն միջին գնահատական ունեցող 

հավակնորդին: 



20. Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը), հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա, 

տալիս է ուսանողի ընդունման ժամանակավոր հրաման, որին կցվում է ակադեմիական 

տարբերությունների ցանկը և դրանց մարման անհատական ժամանակացույցը: 

Ակադեմիական տարբերությունների հանձնման առավելագույն ժամկետը մեկ ամիս է: 

Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) կարող է ուսանողին ժամանակավորապես 

կցագրել համապատասխան խմբում և թույլատրել մասնակցելու ուսումնական 

պարապմունքներին։ 

21. Ակադեմիական տարբերությունները դրական հանձնելու դեպքում հաստատության 

տնօրենը եռօրյա ժամկետում հրամանագրում է ուսանողին: 

22. Տնօրենը (ռեկտորը) ուսնողին(ներին) հրամանագրելուց հետո հնգօրյա ժամկետում 

պետական կառավարման լիազոր մարմնին է ներկայացնում ամբողջական 

տեղեկատվություն սույն կարգով ընդունվածների վերաբերյալ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 
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(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)  ԵՎ  ՄԻՋԻՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԱՄՓՈՓԻՉ  ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ՈՒ  

ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ» 
Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարար 
____________________ Լ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ 

18 հուլիսի 2006 թ. 

  

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

  

1. Սույն կարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական 

ուսումնական հաստատությունների վրա: 

2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ` մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններ) պետական ամփոփիչ ստուգումն ուսումնական գործընթացի 

ավարտական փուլն է, որի նպատակն է որոշել շրջանավարտների մասնագիտական 

որակավորման մակարդակը` պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին 

համապատասխան: 

3. Պետական ամփոփիչ ստուգման կազմակերպման ու անցկացման նպատակով 

մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում յուրաքանչյուր մասնագիտության 

գծով ձևավորվում են պետական որակավորող հանձնաժողովներ: 

4. Պետական որակավորող հանձնաժողովի գործունեության գործառույթների մեջ են 

մտնում. 

- մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների տեսական 

գիտելիքների և գործնական հմտությունների, նրանց ստացած մասնագիտության գծով 

ինքնուրույն աշխատանքային գործունեություն իրականացնելու պատրաստականության 

ստուգումը և գնահատումը, 



- շրջանավարտներին համապատասխան որակավորում շնորհելու և պետական նմուշի 

ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) տալու հարցի որոշումը, 

- մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մասնագետների և 

արհեստավորների պատրաստման որակի հետագա բարելավման ուղղությամբ 

առաջարկությունների ներկայացումը: 

  

II. ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

  

5. Մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների 

պետական ամփոփիչ ստուգումը կարող է անցկացվել հետևյալ ձևերով. 

- պետական քննություն մասնագիտական առանձին առարկայից, 

- պետական քննություն մասնագիտական մի քանի առարկաներից (միջառարկայական 

քննություն), 

- դիպլոմային նախագիծ, 

- դիպլոմային աշխատանք: 

6. Առանձին առարկայից պետական քննությունն անց է կացվում հարցատոմսերով, 

որոնք ներառում են տվյալ առարկայի հիմնական բովանդակությանը համապատասխան 

հարցեր: 

7. Պետական միջառարկայական քննությունն անց է կացվում հարցատոմսերով: Այդ 

հարցատոմսերը ներառում են առանձին մասնագիտական առարկաների հիմնական 

բովանդակությանը համապատասխան հարցեր, որոնք բխում են տվյալ մասնագիտության 

պետական կրթական չափորոշչով սահմանված շրջանավարտի որակավորման 

բնութագրից: 

8. Պետական քննությունները կարող են անցկացվել բանավոր, գրավոր, թեստային, 

գործնական աշխատանքների, իրավիճակային խնդիրների, դերային կատարումների, 

դրանց համակցված և այլ ձևերով: 

9. Դիպլոմային նախագիծը կամ դիպլոմային աշխատանքը կոչված է համակարգելու և 

ամրապնդելու շրջանավարտների գիտելիքներն ու կարողությունները և, որպես կանոն, 

պետք է ունենա գործնական նշանակություն` մասնագիտությունից որոշակի խնդիր(ներ) 

լուծելու առումով: 

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) թեմաները սահմանվում են մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության կողմից` հաշվի առնելով աշխատաշուկայի պահանջները 

կամ նրա զարգացման միտումները: Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) 

նախապատրաստման ընթացքում ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանով 

յուրաքանչյուր շրջանավարտին կցվում է ղեկավար(ներ), իսկ անհրաժեշտության 

դեպքում` նաև խորհրդատու(ներ): 

Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) ենթակա է գրախոսման: 

  

III. ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

  

10. Պետական որակավորող հանձնաժողովը` կազմված նախագահից, նախագահի 

տեղակալից և հանձնաժողովի անդամներից, ձևավորվում է յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարի և գործում տվյալ օրացուցային տարվա ընթացքում: Հանձնաժողովի կազմը պետք է 

կազմված լինի առնվազն 5 հոգուց: 

11. Պետական որակավորող հանձնաժողովի նախագահին, ըստ մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության ենթակայության, նշանակում է համապատասխան 

նախարարությունը (գերատեսչությունը)` մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի առաջարկությամբ, տվյալ ոլորտի առավել բարձրակարգ 

մասնագետների թվից, որոնք չեն աշխատում տվյալ ուսումնական հաստատությունում: 



12. Պետական որակավորող հանձնաժողովում, որպես նախագահի տեղակալ, 

ընդգրկվում է մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը կամ տնօրենի 

տեղակալը (տեղակալները): 

Պետական որակավորող հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվում է քարտուղարը, որին 

նշանակում է մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը` 

հաստատության աշխատակիցների կազմից: 

Պետական որակավորող հանձնաժողովի կազմում, որպես անդամներ, ընդգրկվում են 

համապատասխան ամբիոնների (ցիկլային (առարկայական) հանձնաժողովների) 

վարիչները, դասախոսները: 

Պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով 

կարող են հրավիրվել նաև համապատասխան ոլորտի գործատուներ, նրանց 

ներկայացուցիչներ, այլ մասնագիտական, այդ թվում և բարձրագույն, ուսումնական 

հաստատությունների մասնագետներ: 

Պետական որակավորող հանձնաժողովի անվանական կազմը իր հրամանով 

հաստատում է մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը` պետական 

որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքները սկսելուց առնվազն երկու շաբաթ առաջ: 

  

IV. ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

  

13. Պետական որակավորող հանձնաժողովների աշխատանքները կազմակերպվում են 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության տվյալ մասնագիտության ուսումնական 

պլանով նախատեսված ժամկետներում: 

14. Պետական ամփոփիչ ստուգման թույլատրվում են այն ուսանողները, ովքեր 

կատարել են տվյալ մասնագիտության ուսումնական պլանով և առարկայական 

ծրագրերով նախատեսված բոլոր պահանջները: 

15. Յուրաքանչյուր պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքի 

ժամանակացույցը, համաձայնեցված հանձնաժողովի նախագահի հետ, ուսումնական 

հաստատության տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի ներկայացմամբ 

հաստատում է հաստատության տնօրենը: 

16. Տվյալ մասնագիտության գծով պետական ամփոփիչ ստուգումների միջև եղած 

ժամանակահատվածը սահմանվում է 5-7 օր: 

Պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքի ժամանակացույցը փակցվում է 

ի տես բոլորի` դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունից կամ 

պետական քննությունից առնվազն 1 շաբաթ առաջ: 

17. Պետական որակավորող հանձնաժողովին մինչև պետական քննությունների կամ 

դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանության սկիզբը ներկայացվում են 

հետևյալ փաստաթղթերը. 

17.1 Մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենի ուսումնական 

աշխատանքի գծով տեղակալի կողմից հաստատված տեղեկանքը ուսանողի կողմից 

ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների, պրակտիկաների ամփոփիչ 

ստուգման վերաբերյալ: 

17.2 Մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանի քաղվածքը 

ուսանողին պետական քննությանը կամ դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) 

պաշտպանությանը թույլատրության վերաբերյալ: 

Տրանսպորտային միջոցների վարորդի որակավորում տվող մասնագիտությունների 

գծով, պետական քննությունից առաջ, ՀՀ պետավտոտեսչության համապատասխան 

ստորաբաժանումներում անց է կացվում ուսանողների քննություն` տրանսպորտային 

միջոցների վարման իրավունքի վկայական ստանալու համար: 



17.3 Բանավոր պետական քննության տոմսերի փաթեթը կամ գրավոր պետական 

քննության հանձնարարությունների տարբերակները: 

17.4 Պետական քննությունների առարկայական ծրագրերը, իսկ արվեստի 

մասնագիտությունների գծով` ելույթների ծրագրերը: 

17.5 Դիպլոմային նախագիծը /աշխատանքը/ ղեկավարի կարծիքի և համապատասխան 

ոլորտի կազմակերպության կամ մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

մասնագետի գրախոսականի հետ` դիպլոմային նախագծի /աշխատանքի/ 

պաշտպանության դեպքում: Գրախոսների կազմը համապատասխան ամբիոնի վարիչի 

(ցիկլային (առարկայական) հանձնաժողովի նախագահի) ներկայացմամբ հաստատում է 

ուսումնական հաստատության տնօրենը: 

Պետական որակավորող հանձնաժողովին կարող են ներկայացվել նաև կատարված 

դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) գործնական արժեքը բնութագրող այլ նյութեր` 

գործնական կիրառությունը մատնանշող փաստաթղթեր, մանրակերտեր, նյութերի, իրերի, 

գյուղատնտեսական արտադրանքի նմուշներ և այլն, ինչպես նաև պետական կրթական 

չափորոշչի պահանջներին համապատասխան` անհրաժեշտ սարքավորումներով 

գործնական աշխատանքների կատարում: 

18. Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունը կամ պետական 

քննությունների հանձնումը կատարվում է պետական որակավորող հանձնաժողովի բաց 

նիստում` հանձնաժողովի կազմի 2/3-ից ոչ պակաս անդամների ներկայության դեպքում: 

Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանությունը կարող է տեղի ունենալ 

ինչպես մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, այնպես էլ 

կազմակերպություններում, որոնց համար պաշտպանվող նախագծի (աշխատանքի) 

թեմատիկան ներկայացնում է տեսական կամ գործնական հետաքրքրություն: 

19. Պետական քննությունների քանակը սահմանվում է տվյալ մասնագիտության 

պետական կրթական չափորոշչի պահանջներին կամ ուսումնական պլանին 

համապատասխան: 

20. Պետական քննության կամ դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) 

պաշտպանության տևողությունը, որպես կանոն, չպետք է գերազանցի 30 րոպեն 

յուրաքանչյուր ուսանողի համար: 

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) բովանդակությունը ներկայացնելու համար 

ուսանողին տրվում է մինչև 20 րոպե ժամանակ: 

21. Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) և պետական քննության արդյունքները 

գնահատվում են «գերազանց», «լավ», «բավարար», «անբավարար»: 

Դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) պաշտպանության, ինչպես նաև 

պետական քննությունների հանձնման արդյունքները հայտարարվում են նույն օրը` 

պետական որակավորող հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը կազմելուց հետո: 

22. Դիպլոմային նախագիծ (աշխատանք) պաշտպանած կամ պետական 

քննությունները դրական հանձնած ուսանողին պետական որակավորող հանձնաժողովի 

որոշմամբ շնորհվում է համապատասխան որակավորում և տրվում է պետական նմուշի 

ավարտական փաստաթուղթ /դիպլոմ/: 

23. Մասնագիտական ուսումնական հաստատության շրջանավարտին, որը 

ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաների տարբերակված ստուգարքների 

(կիսամյակային գնահատականների) և քննությունների 75%-ից ոչ պակասը հանձնել է 

«գերազանց», իսկ մնացած առարկաները` «լավ» գնահատականներով, միաժամանակ 

դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) պաշտպանել կամ պետական քննությունները 

հանձնել է «գերազանց» գնահատականներով տրվում է գերազանցության դիպլոմ: 

24. Պետական որակավորող հանձնաժողովի որոշումները դիպլոմային նախագծի 

(աշխատանքի) և պետական քննությունների ժամանակ դրսևորած գիտելիքների 

գնահատականի, ինչպես նաև որակավորում շնորհելու և դիպլոմ (գերազանցության կամ 

ոչ գերազանցության) տալու մասին ընդունվում են պետական որակավորող 



հանձնաժողովի փակ նիստում` բաց քվեարկությամբ` նիստին մասնակցողների ձայների 

պարզ մեծամասնությամբ: Հավասար ձայների դեպքում նախագահի ձայնը որոշիչ է: 

25. Պետական որակավորող հանձնաժողովի բոլոր նիստերը արձանագրվում են 

արձանագրությունների հատուկ գրքում: Պետական որակավորող հանձնաժողովի 

նիստերի արձանագրությունները կազմվում են համաձայն սահմանված ձևերի (NN 1, 2 

հավելվածներ): 

Արձանագրության մեջ նշվում են ուսանողի դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) կամ 

պետական քննությունների գնահատականները, ինչպես նաև նրան տրված հարցերը, 

հատուկ կարծիքները և այլն: Արձանագրության մեջ նշվում է շնորհված որակավորումը և 

մասնագիտական ուսումնական հաստատությունն ավարտողի դիպլոմի տեսակը 

(գերազանցության կամ ոչ գերազանցության): 

Արձանագրությունները ստորագրում են պետական որակավորող հանձնաժողովի 

նախագահը, նրա տեղակալը և նիստին մասնակցած անդամները: 

Արձանագրությունների գիրքը թելակարվում, էջակալվում, կնքվում և պահվում է 

մասնագիտական ուսումնական հաստատության գործերում: 

26. Այն դեպքերում, երբ դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) գնահատվում է 

«անբավարար», պետական որակավորող հանձնաժողովը որոշում է` կարող է արդյոք 

ուսանողը, հաշվի առնելով հանձնաժողովի դիտողությունները, պաշտպանել դիպլոմային 

նույն նախագիծը (աշխատանքը) երկրորդ անգամ, թե պետք է մշակի համապատասխան 

ամբիոնի կողմից տրվող նոր թեմա կամ հանձնի պետական քննություն: 

Պետական քննությունից «անբավարար» գնահատական ստանալը չի զրկում 

ուսանողին մյուս պետական քննությունները հանձնելու իրավունքից: 

27. Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) չպաշտպանած կամ պետական 

քննությունները չհանձնած ուսանողին թույլատրվում է վերահանձնել դիպլոմային 

նախագիծը (աշխատանքը) կամ պետական քննությունները ուսումնական 

հաստատությունն ավարտելուց հետո 3 տարվա ընթացքում: 

Ուսանողը պետական քննությունները վերահանձնելիս հանձնում է քննություններ այն 

առարկաներից, որոնք նախատեսված են եղել նրա ավարտման տարում գործող 

ուսումնական պլանով: Մասնագիտական ուսումնական հաստատությունն ավարտելուց 

երեք տարուց հետո պետական քննությունների վերահանձնման թույլտվությունը տալիս է 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

28. Այն ուսանողները, որոնք չեն պաշտպանել դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) 

կամ չեն հանձնել պետական քննությունները հարգելի պատճառով (փաստաթղթերով 

հաստատված), մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենը կարող է 

երկարացնել նրանց ուսուցման ժամկետը մինչև պետական որակավորող հանձնաժողովի 

աշխատանքի հաջորդ քննաշրջանը, բայց մեկ տարուց ոչ ավելի: 

29. Դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) չպաշտպանած կամ պետական 

քննությունները չհանձնած ուսանողին տրվում են ուսումնառության լրիվ կուրսը 

ավարտելու մասին տեղեկանք (հավելված 3) և սահմանված նմուշի ակադեմիական 

տեղեկանք: 

30. Երկրորդ անգամ դիպլոմային նախագիծը (աշխատանքը) չպաշտպանած կամ 

պետական քննությունները չհանձնած ուսանողին թույլատրվում է վերականգնվել տվյալ 

մասնագիտության վերջին կուրսում` կրկնելով այդ ամբողջ կուրսի ծրագրային նյութը: 

Դիպլոմային նախագծի (աշխատանքի) պաշտպանություն կամ պետական քննությունների 

հանձնում միևնույն առարկայից երրորդ անգամ չի թույլատրվում: 

31. Պետական որակավորող հանձնաժողովի աշխատանքների ավարտից հետո 

հանձնաժողովի նախագահը մեկ շաբաթվա ընթացքում հաշվետվություն է ներկայացնում 

կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմին և պատճենը նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության տնօրենին: 



Հաշվետվության մեջ պետք է նշվի` պետական որակավորող հանձնաժողովների 

քանակական և որակական կազմը, պետական ամփոփիչ ստուգման անկացման ձևերը 

(պետական քննություն, դիպլոմային նախագիծ (աշխատանք), տվյալ մասնագիտությամբ 

մասնագետների պատրաստվածության մակարդակը մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունում, դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) կատարման որակը, 

դիպլոմային նախագծերի (աշխատանքների) թեմաների համապատասխանությունը 

գիտության, տեխնիկայի, մշակույթի և արտադրության ժամանակակից պահանջներին, 

ուսանողների` պետական քննությունների ժամանակ դրսևորած գիտելիքների 

բնութագիրը, առանձին առարկաների գծով ուսանողների պատրաստվածության գործում 

եղած թերությունները, գերազանցության դիպլոմների քանակը, պետական ամփոփիչ 

ստուգման յուրաքանչյուր տեսակի արդյունքների վերլուծությունը: Հաշվետվության մեջ 

նշվում են նաև առաջարկություններ մասնագետների պատրաստման հետագա 

կատարելագործման վերաբերյալ: 

32. Մասնագիտական ուսումնական հաստատության տնօրենի հրամանով 

հաստատվում է պետական որակավորող հանձնաժողովի որոշմամբ շրջանավարտների 

համապատասխան որակավորման և պետական ավարտական նմուշի փաստաթղթի 

(դիպլոմի) շնորհումը և ուսումնական հաստատության ավարտումը: 

33. Մասնագիտական ուսումնական հաստատության շրջանավարտներին պետական 

ավարտական նմուշի փաստաթղթի (դիպլոմի) հանձնումը կատարվում է հանդիսավոր 

պայմաններում: 

34. Պետական որակավորող հանձնաժողովի նախագահի հաշվետվությունը 

քննարկվում է մասնագիտական ուսումնական հաստատության խորհրդում, որի հիման 

վրա մշակվում են ուսումնական գործընթացը կատարելագործելու առաջարկություններ: 

 

 

 

 
  

  

 Հավելված 1 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

«_21_» __07___2006 թ. 
N__638-Ն____հրամանի 

  
Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N____ 

  
__________________________________________________________ 

(Ուսումնական հաստատության անվանումը) 
 

__________________________________________________________ 
(Մասնագիտության անվանումը) 

 

  
  

Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ո Ր Ա Կ Ա Վ Ո Ր Ո Ղ  Հ Ա Ն Ձ Ն Ա Ժ Ո Ղ Ո  Վ Ի 
«____» _____________ 20___ թ. 

  
կայացած նիստի 

(__________(ժամը, րոպե) մինչև __________ (ժամը, րոպե) 
  

Ներկա էին.   
Նախագահ ____________________________ 
Նախագահի տեղակալ ____________________________ 
Անդամներ ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
Քարտուղար ____________________________ 

  



Պետական որակավորող հանձնաժողովը որոշում է պետական քննություն հանձնած (դիպլոմային 
նախագիծ (աշխատանք) պաշտպանած) ուսանողներին նշանակել հետևյալ գնահատականները. 

  

Հ/Հ 
Ուսանողի անունը, ազգանունը, 

հայրանունը  
Քննական տոմսի 

համարը  
Գնահատականը (տառերով և 

թվերով) 

1       

2       

3       

և 
այլն 

      

  

  
Պետական որակավորող հանձնաժողովի 

կարծիքը 
Նախագահ ____________________________ 
Նախագահի տեղակալ ____________________________ 
Անդամներ ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
Քարտուղար ____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Հավելված 2 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

«_21_» __07___2006 թ. 
N__638-Ն____հրամանի 

Ա Ր Ձ Ա Ն Ա Գ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն  N____ 

__________________________________________________________ 
(Ուսումնական հաստատության անվանումը) 

 
__________________________________________________________ 

(Մասնագիտության անվանումը) 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԱԾ (ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ (ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ) 
ՊԱՇՏՊԱՆԱԾ) ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՇՆՈՐՀՈՂ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ 

ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ (ԴԻՊԼՈՄ) ՀԱՆՁՆՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 
«____» _____________ 20___ թ. 

  
կայացած նիստի 

  
(__________(ժամը, րոպե) մինչև __________ (ժամը, րոպե) 

  
Ներկա էին.   
Նախագահ ____________________________ 
Նախագահի տեղակալ ____________________________ 
Անդամներ ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
  ____________________________ 
Քարտուղար ____________________________ 



  
Պետական որակավորող հանձնաժողովը որոշում է. 
  

I. Շնորհել___________________________________________________________ 
(որակավորման անվանումն ըստ ուսումնական պլանի) 

 
և հանձնել գերազանցության պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) հետևյալ ուսանողներին. 
 
1. ________________________________________________________________ 

(ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանունը) 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
II. Շնորհել___________________________________________________________ 

(որակավորման անվանումն ըստ ուսումնական պլանի) 
 
և հանձնել պետական նմուշի ավարտական փաստաթուղթ (դիպլոմ) հետևյալ ուսանողներին. 
 
1. ________________________________________________________________ 

(ուսանողի անուն, ազգանուն, հայրանունը) 
 
2. ________________________________________________________________ 
 
3.  ________________________________________________________________ 
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«_21_» __07___2006 թ. 
N__638-Ն____հրամանի 

  
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք 

  
Տրվում է _______________________________________________, 

(ազգանուն, անուն, հայրանուն) 
 
որ նա 20  թ. ընդունվել է _____________________________________ 

(ուսումնական հաստատության լրիվ անվանումը) 
 
և 20  թ. ավարտել է ________________________________________ 

(մասնագիտության անվանումը) 
 
__________________________________________լրիվ դասընթացը: 
 

  
Սույն տեղեկանքը ենթակա է փոխարինման պետական նմուշի ավարտական փաստաթղթով 

(դիպլոմով)` ուսանողի կողմից պետական քննությունները հաջողությամբ հանձնելու դեպքում: 
  

Կ.Տ. 

 

_______________________________ 
(Ուսումնական հաստատության տնօրեն) 

______________________________ 
(Քարտուղար) 

  
  

 

Քաղաք 
Հաշվառման համար ________ 

 «____»____________ 20    թ. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 

 

Կ Ա Ր Գ 

 



ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆԱՎԱՐՏ ԹՈՂԱԾ ԱՆՁԻ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
    
    

 
 

 

 
 Հավելված 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 

2011 թ. դեկտեմբերի 5-ի 

N 1278-Ն հրամանի 
 

  

1. Սույն կարգով (այսուհետ` կարգ) սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 

պետական և հավատարմագրված ոչ պետական նախնական մասնագիտական 

(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատություններում (այսուհետ` Հաստատություն) ուսումնառությունն 

անավարտ թողած անձի ուսանողական իրավունքի վերականգնման կարգը: 

2. Ուսանողի ուսումնառությունը համարվում է անավարտ, եթե նա՝ 

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացել է 

ակադեմիական արձակուրդ. 

2) սույն կարգին համապատասխան օգտվում է նպատակային արձակուրդից. 

3) «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան ստացել է տարկետում և 

զորակոչվել է պարտադիր զինվորական ծառայության. 

4) ազատվել կամ հեռացվել է Հաստատությունից: 

3. Հաստատության վերակազմակերպման կամ լուծարման դեպքում ուսանողի 

մասնագիտական կրթության շարունակումը կազմակերպում է կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմինը: 



4. ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նպատակային արձակուրդի տեսակներից 

սույն կարգում կիրառվում են հետևյալ տեսակները` 

1) հղիության և ծննդաբերության արձակուրդ. 

2) մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդ. 

3) ժամանակավոր անաշխատունակության արձակուրդ: 

5. Հղիության, ծննդաբերության և մինչև երեք տարեկան երեխայի խնամքի համար ուսանողին 

(մայր) տրամադրվում է մինչև երեք տարի ժամկետով նպատակային արձակուրդ (համաձայն 

ուսանողի կողմից դիմումով ներկայացված ժամկետի): 

6. Ակադեմիական կամ նպատակային արձակուրդում գտնվող, ինչպես նաև 

«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան տարկետում ստացած և պարտադիր 

զինվորական ծառայության զորակոչված ուսանողը Հաստատության տնօրենի (ռեկտորի) 

հրամանով ազատվում է ուսանողական պարտականությունների կատարումից` պահպանելով 

Հաստատությունում իր ուսման տեղը և ուսանողական իրավունքը: 

7. Ակադեմիական արձակուրդից, հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան 

երեխային խնամելու համար տրամադրվող նպատակային արձակուրդներից վերադարձած, 

ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից զորացրված ուսանողն ուսումը 

շարունակում է նույն Հաստատությունում և նույն մասնագիտությամբ (մասնագիտացմամբ)` 

Հաստատություն վերադառնալու օրվան հաջորդող այն կիսամյակից և կրթական ծրագրի այն 

փուլից, որտեղից ուսումն անավարտ է թողել: 

8. Ակադեմիական կամ հղիության և ծննդաբերության, մինչև 3 տարեկան երեխային 

խնամելու համար տրամադրվող նպատակային արձակուրդից վերադարձած կամ պարտադիր 

զինվորական ծառայությունից զորացրված ուսանողի հետ երեք օրվա ընթացքում կնքվում է նոր 

պայմանագիր, որի պայմանները ուսանողի համար չեն կարող լինել նվազ բարենպաստ, քան 

նախորդ պայմանագրի պայմաններն էին: 

9. Հաստատությունում ուսանողական իրավունքը վերականգնած և այլ մասնագիտություն 

(մասնագիտացում) տեղափոխված անձի ուսումնառությունն իրականացվում է վճարովի 

հիմունքով, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 

արտոնություն ունեցող ուսանողից, անվճար ուսուցման համակարգում ուսումնառած և 

ակադեմիական ու նպատակային արձակուրդից վերադարձած ուսանողից, ինչպես նաև այն 

դեպքերի, երբ տվյալ տարվա համար պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ` 

Լիազորված մարմին) կողմից Հաստատությանը հատկացվել են միայն անվճար տեղեր և առկա է 

թափուր տեղ: 

10. Հաստատությունից ազատված կամ հեռացված անձը, ինչպես նաև վճարովի ուսուցման 

համակարգում ուսումնառած և ակադեմիական կամ նպատակային արձակուրդից, ինչպես նաև 

«Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան տարկետումից վերադարձած 

ուսանողը կարող է իր ուսանողական իրավունքը վերականգնել և անավարտ թողած ուսումը 

շարունակել այն Հաստատությունում, որտեղ նա ուսումը անավարտ է թողել, կամ անձի 

ցանկությամբ անավարտ թողած կրթական ծրագրին համապատասխան կամ ավելի ցածր 

կրթական ծրագիր իրականացնող այլ Հաստատությունում` պահպանելով հետևյալ 

սկզբունքները. 

1) նախընտրած մասնագիտության համապատասխան կիսամյակի սկզբից, եթե ուսումնառած 

և նախընտրած մասնագիտության համար սահմանված ուսումնական պլանների ակադեմիական 

տարբերությունները չեն գերազանցում 8 առարկան (կամ մոդուլները): 

Նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված, սակայն ուսանողի 

կողմից չուսումնասիրված, չգնահատված առարկաները (մոդուլները) ու առարկաների 

(մոդուլների) ժամաքանակների 30 և ավելի տոկոս կազմող տարբերությունները համարվում են 

ակադեմիական տարբերություններ: 

2) Ուսանողը ցանկության դեպքում կարող է չկրկնել ուսումնառած մասնագիտության 

ուսումնական պլանով նախատեսված առարկաները (մոդուլները), եթե դրանք համընկնում են 



նախընտրած մասնագիտության ուսումնական պլանի հետ: Այդ դեպքում ուսանողի 

ավարտական փաստաթղթում նշվում է նախկինում ստացած գնահատականը: 

11. Եթե անվճար ուսուցման համակարգում ուսումնառած և ակադեմիական կամ 

նպատակային արձակուրդից, ինչպես նաև «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքին 

համապատասխան տարկետումից վերադարձած ուսանողի ուսանողական իրավունքը 

վերականգնելիս Հաստատությունում իր ուսումնառած մասնագիտությամբ (մասնագիտացմամբ) 

համապատասխան խումբ չկա, ապա ուսանողական իրավունքը վերականգնվում է ուսանողի 

ընտրությամբ` նույն Հաստատությունում այլ մասնագիտությամբ (մասնագիտացմամբ) անվճար 

ուսուցման համակարգում` պահպանելով սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված սկզբունքները: 

Հաստատությունում ուսանողը ուսումնառության ընթացքում կարող է փոխել իր 

մասնագիտությունը (մասնագիտացումը)` պահպանելով սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված 

սկզբունքները և 13-րդ կետով սահմանված պահանջները: 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով հիմնական կրթության հիմքով ընդունված 

ուսանողին մասնագիտության (մասնագիտացման) փոփոխություն, որի դեպքում փոփոխվում է 

կրթության հիմքը, թույլատրվում է չորրորդ կիսամյակը ավարտելուց հետո, եթե տվյալ կրթական 

ծրագրի իրականացման ժամկետները համապատասխանում են: 

12. Հաստատությունից հեռացված անձը իր ուսանողական իրավունքը վերականգնելու 

համար Հաստատություն կարող է դիմել հեռացման համար հիմք հանդիսացած հանգամանքը 

վերանալուց հետո: 

13. Անձը կարող է իր ուսանողական իրավունքը վերականգնել հետևյալ պայմանների 

ապահովմամբ` 

1) Հաստատությունից հեռացված անձի ուսանողական իրավունքը վերականգնվում է 

ուսումնառած կիսամյակի սկզբից, 

2) ուսանողական իրավունքը վերականգնելու դեպքում պետք է պահպանվեն 

համապատասխան մասնագիտություններով և ուսուցման ձևով Լիազորված մարմնի կողմից 

տվյալ տարվա համար Հաստատությանը հատկացված տեղերի ընդհանուր թիվը, բացառությամբ՝ 

ակադեմիական արձակուրդից, մեկ տարուց ավելի տևողությամբ նպատակային արձակուրդից, 

ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադառնալու դեպքերի, 

3) ազատված կամ հեռացված անձի ուսանողական իրավունքը սույն կարգի 10-րդ կետով 

սահմանված սկզբունքների համապատասխան վերականգնելու դեպքում այն չի համընկնում 

առաջին կիսամյակին: 

14. Ուսանողական իրավունքը վերականգնելու համար դիմումը ներկայացվում է 

կիսամյակների ուսումնական պարապմունքները սկսելուն նախորդող և հաջորդող 15 

աշխատանքային օրվա ընթացքում` այն Հաստատության տնօրենին (ռեկտորին), որտեղ դիմողը 

ցանկանում է վերականգնել իր ուսանողական իրավունքը: 

Այլ ժամկետում ուսանողական իրավունքի վերականգնումը կատարվում է կրթության 

պետական կառավարման լիազորված մարմնի համաձայնությամբ: 

15. Ուսման վճարը չվճարելու հիմքով հեռացված անձը ազատման/հեռացման հրամանի 

օրվանից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ուսանողական իրավունքի 

վերականգնման դիմում ներկայացնելու և վարձավճարը վճարելու դեպքում կարող է շարունակել 

իր ուսումնառությունը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ օրերը համընկնում են 

կիսամյակային քննաշրջանի հետ: 

16. Ուսանողական իրավունքը վերականգնելու մասին դիմումին կցվում են 

Հաստատությունից ազատման կամ հեռացման հրամանի պատճենը, ակադեմիական 

տեղեկանքը և հետևյալ փաստաթղթերը՝ 

1) 4 լուսանկար (3x4 չափսի), 

2) կրթության մասին փաստաթղթի բնագիրը կամ դրա նոտարական հաստատումով 

վավերացված պատճենը, 

3) անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, կամ ծննդյան վկայական՝ մինչև 16 տարեկան 

դիմորդի համար, կամ զինվորական գրքույկ, կամ Հայաստանի Հանրապետության 



կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բաժինների 

կողմից տրվող անձը հաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթ, կացության վկայական, 

փախստականի վկայական), 

4) կցագրման վկայական (զորակոչային տարիք ունեցող դիմորդից ընդունվում են 

զինհաշվառման փաստաթղթերում տարկետման իրավունք տվող համապատասխան նշումի 

կամ չզորակոչվելու պատճառը հաստատող այլ նշումների առկայության դեպքում, իսկ 

նախկինում առողջության պատճառով տարկետում ունեցողներից՝ Հանրապետական 

զորակոչային հանձնաժողովի նշումների առկայության դեպքում), 

5) ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված արտոնության իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը 

(դրանց առկայության դեպքում), որը Հաստատության տնօրենը (ռեկտորը) ուսանողներին 

հրամանագրելուց հետո՝ 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնում է Լիազորված 

մարմնին, 

6) աշխատանքային գործունեության կամ մասնագիտական աշխատանքի վերաբերյալ 

համապատասխան տեղեկանքը (դրա առկայության դեպքում): 

17. Դիմումը(ները) ստանալուց հետո` 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հաստատության 

տնօրենը (ռեկտորը)` սույն կարգի 10-րդ կետով սահմանված սկզբունքների և 13-րդ կետով 

սահմանված պահանջների ապահովման դեպքում՝ տալիս է ուսանողական իրավունքը 

վերականգնած ուսանողի ընդունման ժամանակավոր հրաման, որին կցվում է ակադեմիական 

տարբերությունների ցանկը և դրանց մարման անհատական ժամանակացույցը` ուսանողին 

կցագրելով համապատասխան խմբում և թույլատրելով մասնակցելու ուսումնական 

պարապմունքներին: 

18. Ակադեմիական տարբերությունների հանձնման առավելագույն ժամկետը մեկ ամիս է: 

Հաստատությունը պարտավոր է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել ուսանողի կողմից 

դասընթացների ծրագրային տարբերությունների ուսումնասիրման համար: 

19. Սույն կարգի 13-րդ կետի պահանջների չպահպանման դեպքում՝ տնօրենի (ռեկտորի) 

կողմից պատճառաբանված մերժվում է դիմումը: Ուսումնառության ընդհատման տևողությունը 

ուսանողական իրավունքի վերականգնելու վերաբերյալ դիմումը մերժելու հիմք չէ: 

20. Եթե Հաստատությունում ուսանողական իրավունքը վերականգնելու մասին դիմում 

ներկայացրած անձանց թիվն ավելի է համապատասխան մասնագիտության տվյալ տարվա 

համար Լիազորված մարմնի կողմից հատկացված ընդունելության տեղերի ընդհանուր թվից, 

ապա առաջնահերթությունն ըստ հաջորդականության տրվում է` 

1) ակադեմիական արձակուրդից, մեկ տարուց ավելի տևողությամբ նպատակային 

արձակուրդից, ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից վերադարձածին. 

2) նախընտրած մասնագիտությամբ աշխատողին. 

3) առավելագույն մասնագիտական ստաժ ունեցողին. 

4) առավել քիչ ակադեմիական տարբերություն ունեցողին. 

5) Հաստատությունից ազատվածներին: 

21. Ակադեմիական տարբերությունների ցանկը և ուսանողի կողմից դրանց հանձնման 

անհատական ժամանակացույցը կազմվում է այն Հաստատության կողմից, որտեղ 

վերականգնվելու է ուսանողական իրավունքը: 

22. Ակադեմիական տարբերությունների բացակայության կամ ակադեմիական 

տարբերությունները դրական հանձնելու դեպքում Հաստատության տնօրենը 3 աշխատանքային 

օրվա ընթացքում հրամանագրում է Հաստատությունում ուսանողական իրավունքը 

վերականգնած ուսանողին: 

23. Ուսանողական իրավունքը վերականգնած ուսանողի հետ կնքվում է պայմանագիր, նրա 

համար կազմվում է նոր անձնական գործ, որտեղ ընդգրկվում են նաև սույն կարգի 16-րդ կետով 

նախատեսված փաստաթղթերը, իսկ ուսանողին տրվում է ուսանողական տոմս, 

առաջադիմության գրքույկ և նրա հետ կնքած պայմանագրի երկրորդ օրինակը: 

24. Հայաստանի Հանրապետության պետական և հավատարմագրված ոչ պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից հեռացված կամ ազատված անձինք կարող են 



իրենց ուսանողական իրավունքը վերականգնել Հաստատությունում` սույն կարգի 13-րդ կետի 

սկզբունքների համաձայն: 

25. Oտարերկրյա Հաստատությունում ուսումնառությունն անավարտ թողած անձի 

ուսանողական իրավունքը վերականգնվում է Հաստատությունում կրթության պետական 

կառավարման լիազորված մարմնի համաձայնությամբ` պահպանելով սույն կարգի 13-րդ կետով 

սահմանված սկզբունքները: 

26. Հաստատությունը` յուրաքանչյուր ուսումնական կիսամյակի ավարտին, Լիազորված 

մարմնին է ներկայացնում ուսանող(ներ)ի ուսանողական իրավունքի վերականգնման 

վերաբերյալ հաշվետվություն` նշելով ուսանողական իրավունքի վերականգնման հիմքը, 

կրթական ծրագիրը, կիսամյակը, ուսուցման ձևը, մասնագիտությունը: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ  ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈւՆ 

 

Կ Ա Ր Գ 

 



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ)  ԵՎ  ՄԻՋԻՆ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ  ՏՆՕՐԵՆԻ  ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված 

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

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական պետական 

ուսումնական հաստատության (այսուհետ՝ հաստատություն) տնօրենի ընտրության 

կազմակերպման և անցկացման հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Հաստատության տնօրենի թափուր տեղի ընտրությանը (այսուհետ՝ մրցույթ) կարող է 

մասնակցել կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով 

վերապատրաստված և հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) 

(այսուհետ՝ հավաստագիր) ստացած անձը: 

3. Մրցույթում հաղթած և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով պետական կառավարման լիազորված մարմնի (այսուհետ՝ լիազոր 

մարմին) ղեկավարի հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքած հաստատության 

տնօրենը պաշտոնավարում է մինչև իր լիազորությունների 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 առնվազն երեք հազար տպաքանակ ունեցող 

մամուլի և զանգվածային լրատվության այլ միջոցներով, հնգօրյա պարբերականությամբ` 

առնվազն երկու անգամ: Մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարության տեքստում 

պարտադիր պետք է նշվեն պաշտոնի անվանումը, մրցույթի նախապատրաստական 

աշխատանքները կատարող մարմնի գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը, մրցույթի 

անցկացման վայրը, օրը, ժամը, հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը, սույն կարգի 7-րդ 

կետով սահմանված պայմանները և սույն կարգի 8-րդ կետով սահմանված 

փաստաթղթերը: 

6. Մրցույթին մասնակցելու մասին հայտերն ընդունվում են հայտարարության երկրորդ 

հրապարակման օրվանից` 30 օրվա ընթացքում: Մրցույթն անցկացվում է փաստաթղթերի 

ընդունման ավարտից հետո` հինգերորդ աշխատանքային 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 հաստատող 

փաստաթուղթ (առկայության դեպքում). 

6) աշխատանքային գրքույկի պատճենը: 

9. Տնօրենի թեկնածուն (այսուհետ՝ հավակնորդ) սույն որոշման 8-րդ կետով 

սահմանված փաստաթղթերը բնօրինակների հետ միասին անձամբ ներկայացնում է սույն 

որոշման 5-րդ կետով սահմանված մարմին, որը փաստաթղթերի պատճենները 

համեմատում է բնօրինակների հետ, ապա բնօրինակները վերադարձնում հավակնորդին: 

10. Ուսումնական հաստատության տնօրենի պաշտոնակատարը, անհրաժեշտության 

դեպքում, տվյալ հաստատության զարգացման ծրագիր կազմելու համար 

հավակնորդներին տրամադրում է տեղեկատվություն հաստատության գործունեության 

մասին (դասախոսական, ուսանողական համակազմի, ուսումնադաստիարակչական, 

ուսուցանվող մասնագիտությունների, արտալսարանային գործունեության, կառավարման 

և խորհրդակցական մարմինների մասին): 

11. Տվյալ հաստատության խորհրդի նախագահը մրցույթից մեկ շաբաթ առաջ 

անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումից հանձնման-ընդունման ակտով 

ընդունում է մրցույթին մասնակցելու համար ներկայացված հավակնորդների ցուցակը և 

դիմում-հայտերի փաստաթղթերի փաթեթը: 

12. Եթե տվյալ հաստատության կառավարման խորհրդի անդամը ցանկություն ունի 

մասնակցել հաստատության տնօրենի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթին, 

ապա մինչև մրցույթի ավարտը կասեցվում է խորհրդի 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 հայտարարվում է նոր մրցույթ: 



15. Մրցույթին առանց քվեարկության իրավունքի մասնակցում է լիազորված մարմնի 

ներկայացուցիչը, ով մինչև մրցույթն սկսելը խորհրդի նախագահին է հանձնում մրցույթի 

անցկացման համար նախատեսված կնիքը և ձայնագրիչը: 

16. Հավակնորդը մրցույթին ներկայանում է անձը հաստատող փաստաթղթով: 

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 հրապարակում է փակ քվեարկության 

արդյունքները: 

21. Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվում այն հավակնորդը (հավակնորդները), 

ով (ովքեր) ստացել է (են) քվեարկությանը մասնակցած խորհրդի անդամների կեսից 

ավելիի կողմ ձայները: 

 22. Եթե հավակնորդներից ոչ ոք քվեարկության արդյունքում չի հավաքել խորհրդի 

քվեարկությանը մասնակցած անդամների կեսից ավելիի կողմ ձայները, ապա խորհուրդն 

ընդունում է մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչելու մասին որոշում և այդ որոշումն 

ուղարկում է լիազորված մարմին: Սույն կարգի համաձայն հայտարարվում է նոր մրցույթ: 

23. Խորհուրդը քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչված հավակնորդի 

(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, ազգանունը, 

հայրանունը, ծննդյան տարեթիվը, ամիսը և օրը. 

4) հաղթող ճանաչված հավակնորդի (հավակնորդների) վերաբերյալ հարցազրույցի 

արդյունքում խորհրդի քվեարկության արդյունքները: 

24. Եզրակացությունը ստորագրում են խորհրդի նախագահը, քարտուղարը և 

անդամները: 

25. Խորհրդի նախագահը հանձման-ընդունման ակտով լիազոր մարմին է հանձնում 

կնիքը, ձայնագրիչը և մրցութի անցկացման փաստաթղթերը` 

1) հավակնորդի (հավակնորդների) ու խորհրդի անդամների ներկայության մասին 

արձանագրությունը. 

2) քվեարկությունների արդյունքների մասին արձանագրությունը. 

3) մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչելու մասին որոշումը. 

4) մրցույթը չկայացած համարելու մասին որոշումը (չկայանալու դեպքում). 

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 անդամի 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 ներկայացնում է լիազոր մարմին: 

28. Մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ բողոքի բացակայության դեպքում խորհրդի 

կողմից կազմվում է արձանագրություն և սույն կարգի 25-րդ կետով նախատեսված 

փաստաթղթերի հետ ներկայացվում լիազոր մարմին: 

 29. Բողոքի առկայության դեպքում, բողոքը լիազոր մարմին մուտքագրվելուց հետո 3 

աշխատանքային օրվա ընթացքում, լիազոր մարմնի ղեկավարը ձևավորում է 



հանձնաժողով՝ առնվազն 3 անդամից: Հանձնաժողովի կազմում չի կարող ընդգրկվել 

լիազորված մարմնի՝ տվյալ ուսումնական հաստատության խորհրդի անդամը: 

30. Բողոքը քննության առնելիս հանձնաժողովն ուսումնասիրում է հարցազրույցի 

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 գրավոր 

եզրակացություն է ներկայացնում լիազոր մարմնի ղեկավարին՝ հանձնաժողովը 

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 ներկայացուցչի բացասական 

եզրակացության, կամ հավակնորդի, կամ խորհրդի անդամի կողմից մրցույթի անցկացման 

կարգի վերաբերյալ գրավոր բողոքի ուսումնասիրության համար ձևավորված 

հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա՝ լիազոր մարմնի կողմից: 
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Հավելված 

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի 

նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման 

 

 

I. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

  

1. Սույն կարգով սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) միջին մասնագիտական կրթական 

ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում ուսանողական 

նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու հետ կապված հարաբերությունները: 

2. Ուսանողական նպաստը փոխհատուցում է (լրիվ կամ մասնակիորեն) ուսանողի 

ուսման վճարը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի ծախսային մասում 

նախատեսված միջոցների, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և (կամ) 

միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 

հաստատությունների (այսուհետ՝ ուսումնական հաստատություն), ինչպես նաև 

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրների հաշվին: 

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի 

Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով ուսումնական 



հաստատությունների համար նախատեսված միջոցների սահմաններում, ըստ նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

մասնագիտությունների, սահմանում է պետության կողմից տրվող՝ ուսանողական նպաստ 

ստացող ուսանողների թիվը, որը պահպանվում է ամբողջ ուսումնառության ընթացքում: 

4. Պետության կողմից ուսանողական նպաստ տրվում է Հայաստանի 

Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ուսումնական 

հաստատությունների ուսանողներին: Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 

չֆինանսավորվող ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստներ 

հատկացնելու մասին որոշումն ընդունում է հիմնադիրը: 

5. Ուսանողական նպաստի տրամադրման գործառույթն իրականացնում է 

ուսումնական հաստատությունը: 

6. Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով, մրցութային հիմունքով, ուսման վճարի 

լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

կողմից տվյալ տարվա համար հատկացված անվճար ուսուցման տեղում` 

1) մինչև 19 տարին լրանալը հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև ուսումնառության ավարտը. 

2) 19 և ավելի տարիք ունեցող հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև 19 տարին լրանալն ընդունված ուսանողների մրցույթից հետո` թափուր 

տեղի առկայության դեպքում. 

3) միջնակարգ կրթության հիմքով նախնական (արհեստագործական) կամ միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 

հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված ուսանողին. 

4) միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն ընդունված և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով սահմանված հետևյալ սոցիալական խմբերին` 

ա. առանց ծնողական խնամքի մնացած կամ նրանց թվին պատկանող անձանց, որոնց 

վճարվում է կրթաթոշակ՝ տվյալ ուսումնական հաստատությունում սահմանված 

կրթաթոշակի 150 տոկոսի չափով` համաձայն «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի, 

բ. 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ 

ունեցող անձանց, որոնց, հերթական քննությունները և ստուգարքները դրական 

գնահատականներով հանձնելու դեպքում, վճարվում է կրթաթոշակ` անկախ ստացվող 

նպաստից կամ թոշակից` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի, 

գ. զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, պարտադիր ժամկետային 

զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձանց կամ պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (զորացրվելուց հետո երեք 

տարվա ընթացքում) դիմորդներից ամենաբարձր միավոր ունեցող անձանց (ուսումնական 

հաստատություններին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ըստ 

մասնագիտությունների հատկացված տեղերում)` համաձայն «Զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի. 

5) պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող 

մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին. 



6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի N 

651-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 

սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի ուսանողներին: 

(6-րդ կետը խմբ. 29.06.17 N 749-Ն) 
7. Ուսումնական հաստատությունում ուսումնական տարին սկսելուն նախորդող և 

հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում իրականացվում է փոխատեղում՝ ըստ 

մասնագիտությունների: Փոխատեղման արդյունքում սույն կարգի 6-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ 

ենթակետերի համաձայն անվճար համակարգում ընդգրկված, սակայն նախորդ 

ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն չցուցաբերած 

ուսանողներն ընդգրկվում են վճարովի համակարգ, իսկ վճարովի համակարգի բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողները՝ անվճար ուսուցման համակարգ: Ուսումնական 

հաստատության տնօրենի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

հրապարակվում է անվճար և վճարովի համակարգ անցած ուսանողների ցանկը և 

պատշաճ կերպով տեղեկացվում է ուսանողներին: 

(7-րդ կետը խմբ. 29.06.17 N 749-Ն) 
7.1. Ուսանողների առաջադիմությունը որոշվում է նախորդ ուսումնական տարվա 

գնահատականների, այդ թվում` դիֆերենցիալ ստուգարքների, միջին թվաբանականի 0,01-

ի ճշտությամբ: 

(7.1-ին կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 
7.2 Փոխատեղման ժամանակ առաջադիմության արդյունքների հավասար միավորների 

դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է՝ 

1) պետական կրթական չափորոշիչով հաստատված ընդհանուր մասնագիտական, 

հատուկ մասնագիտական առարկաներից առավել բարձր միավոր ստացած 

ուսանողներին. 

2) նախորդ տարում անվճար համակարգում սովորող ուսանողներին. 

3) քիչ բացակայություններ ունեցող ուսանողներին. 

4) սոցիալապես առավել անապահով վիճակում գտնվող ուսանողներին 

(համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում). 

5) զինվորական ծառայությունից զորացրված ուսանողներին: 

(7.2-րդ կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 
8. Առանց ծնողական խնամքի մնացած և նրանց թվին պատկանող անձանց, զոհված 

զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, պարտադիր ժամկետային զինվորական 

ծառայությունից զորացրվելուց հետո երեք տարվա ընթացքում ընդունված ուսանողներին, 

ինչպես նաև սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի ուսանողներին, 

ուսանողական նպաստ տրամադրվում է առաջին կուրսից մինչև ծրագրի ավարտը, իսկ 1-

ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ ունեցող 

անձանց և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ 

դարձած, ուսանողական նպաստները համապատասխան փաստաթղթերի առկայության 

դեպքում տրվում են առաջին կուրսի սկզբում և վերանայվում յուրաքանչյուր ուսումնական 

տարվա վերջում: 

9. Ուսումնական հաստատությունը կարող է վճարովի հիմունքով սովորող 

ուսանողական համակազմի մինչև տասը տոկոսին, հաշվի առնելով ուսանողի 

սոցիալական վիճակը և բարձր առաջադիմության արդյունքները, իր միջոցների հաշվին 

մասնակի փոխհատուցել ուսման վճարը` 

1) սոցիալապես անապահով (ընտանիքների անապահովության սահմանային 

միավորից բարձր միավոր ունեցող ընտանիքների) ուսանողներին. 

2) միակողմանի ծնողազուրկ (միածնող) ուսանողներին. 

3) 3 և ավելի անչափահաս կամ 3 և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող ընտանիքների 

ուսանողներին. 



4) վճարովի ուսուցման համակարգում երկու և ավելի ուսանող երեխաներ ունեցող 

ընտանիքների ուսանողներին. 

5) 1-ին կամ 2-րդ խմբի հաշմանդամ ծնող ունեցող ուսանողներին. 

6) հեռավոր լեռնային և սահմանամերձ գյուղերի հանրակրթական դպրոցների 

ուսուցիչների երեխա-ուսանողներին. 

7) մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող ուսանողներին. 

8) ուսանողական նպաստների համակարգում չընդգրկված` բարձր առաջադիմություն 

ունեցող ուսանողներին` ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ: 

10. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտից երկու շաբաթ առաջ ուսումնական 

հաստատության տնօրենը տալիս է հայտարարություն ուսանողներին տեսանելի վայրում, 

ինչպես նաև ինտերնետային կայքում (առկայության դեպքում) վճարովի հիմունքով 

սովորող ուսանողի սոցիալական վիճակի և բարձր առաջադիմության արդյունքների 

հիման վրա ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումներ ընդունելու 

մասին: 

(10-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
11. Դիմումներն ընդունվում են հայտարարության օրվանից մինչև ուսումնական 

տարվա ավարտը, իսկ տվյալ ուսումնական տարում ուսումնական հաստատություն 

ընդունված ուսանողների դիմումներն ընդունվում են ուսումնական տարին սկսելուն 

նախորդող առաջին շաբաթվա ընթացքում: Ուսանողը հաստատության տնօրենի անունով 

դիմումի հետ մեկտեղ կցում է նաև սույն կարգի 9-րդ կետի 1-7-րդ ենթակետերով 

սահմանված սոցիալական վիճակի վերաբերյալ հավաստող փաստաթղթերը 

(առկայության դեպքում): 

(11-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
12. Հաջորդ ուսումնական տարին սկսելուն նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում 

ուսանողների ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները և 

համապատասխան փաստաթղթերը քննարկվում են ուսումնական հաստատության 

կոլեգիալ կառավարման մարմնի (խորհրդի) նիստում` միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության տնօրենի ներկայացմամբ: Խորհրդի կողմից հաստատվում 

է ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում ստացող ուսանողների անվանական կազմը, 

որը տնօրենի կողմից հրապարակվում և պատշաճ կերպով տեղեկացվում է ուսանողներին 

երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

(12-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
13. Հարգելի պատճառով (առողջական վիճակի պատճառով կամ հղիության և 

ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի ակադեմիական 

արձակուրդում գտնվելու կամ ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքերում) 

ուսումնական հաստատությունից ազատված ուսանողը վերականգնվելիս պահպանում է 

նախկինում ունեցած ուսանողական նպաստ ստանալու իրավունքը: 

14. Ուսանողական նպաստներ տալու գործընթացի նկատմամբ վերահսկողությունն 

իրականացնում է պետական կառավարման լիազորված մարմինը: 

  

II. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ 

  

15. Պետական կրթաթոշակը պետական ֆինանսական խրախուսանք է, որը 

մրցութային կարգով տրվում է միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատության 

ուսանողին՝ գերազանց և լավ առաջադիմության, հասարակական ակտիվության, 

պատշաճ վարքագիծ դրսևորելու համար, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով ընդունված սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային 

բնակավայրերի ուսանողներին: 

(15-րդ կետը լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 



16. Ուսանողների հասարակական ակտիվությունը բնութագրող ցուցանիշներ են 

համարվում` 

1) մասնակցությունն ուսումնական հաստատության ուսանողական, հասարակական 

աշխատանքներին. 

2) զեկուցումները, ռեֆերատները, հրատարակած աշխատանքները (գիտական 

ամսագրերում և զանգվածային լրատվության միջոցներում). 

3) մասնակցությունը միջքոլեջային, քաղաքային, հանրապետական և միջազգային 

մրցույթներին, օլիմպիադաներին, ուսանողական գիտական նստաշրջաններին, 

ուսանողական շինարարական ջոկատների աշխատանքներին. 

4) այլ ստեղծագործական նախաձեռնություններ` միջին մասնագիտական 

ուսումնական հաստատության հայեցողությամբ: 

17. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ուսումնական 

հաստատությունում պետական կրթաթոշակը տրվում է ուսանողական նպաստի 

համակարգում ընդունված ուսանողին: 

18. Սույն կարգի իմաստով ուսանողների պատշաճ վարքագիծն ուսումնական 

հաստատության ներքին կարգապահական կանոնների պահպանումն է: 

19. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի, 

Հայաստանի Հանրապետության տվյալ տարվա պետական բյուջեով ուսումնական 

հաստատությունների համար նախատեսված միջոցների սահմաններում՝ ըստ նախնական 

մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության 

մասնագիտությունների, հաստատում է պետական կրթաթոշակներ ստացողների թիվը և 

չափը: 

20. Պետության կողմից կրթաթոշակ տրվում է Հայաստանի Հանրապետության 

պետական բյուջեից ֆինանսավորվող ուսումնական հաստատությունների ուսանողներին: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից չֆինանսավորվող ուսումնական 

հաստատություններում կրթաթոշակի հատկացման մասին որոշումն ընդունում է 

հիմնադիրը: 

21. Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ուսանողի պետական 

կրթաթոշակի տրամադրումը վերանայվում է հաջորդ ուսումնական տարին սկսելուն 

նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում՝ ուսումնական հաստատության կոլեգիալ 

կառավարման մարմնի (խորհրդի) նիստում: Միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատության տնօրենի ներկայացմամբ խորհուրդը քննարկում է ուսումնական տարվա 

արդյունքները և սույն կարգի 16-րդ կետով նախատեսված պայմաններին բավարարելու 

դեպքում սահմանում է պետական կրթաթոշակներ ստացող ուսանողների անվանական 

կազմը, որը տնօրենի կողմից հրապարակվում ու պատշաճ կերպով տեղեկացվում է 

ուսանողներին՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պետական կրթաթոշակից 

զրկված ուսանողը կարող է ընդգրկվել ուսումնական նպաստառուների համակարգում` 

սույն կարգի 6-րդ կետի պահանջների բավարարման դեպքում: 

(21-րդ կետը փոփ. 29.06.17 N 749-Ն) 
22. Պետական կրթաթոշակների չօգտագործված մասը հատկացվում է սույն կարգի 16-

րդ կետի պահանջները բավարարող ուսանողներին` մրցութային կարգով: 

23. Հարգելի պատճառով (առողջական վիճակի պատճառով կամ հղիության և 

ծննդաբերության, ինչպես նաև մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի ակադեմիական 

արձակուրդում գտնվելու կամ ժամկետային զինծառայության զորակոչվելու դեպքերում) 

ուսումնական հաստատությունից ազատված ուսանողը վերականգնվելիս պահպանում է 

նախկինում ունեցած` կրթաթոշակ ստանալու իրավունքը: 

24. Պետական կրթաթոշակների ձևակերպման գործընթացն իրականացնում է 

ուսումնական հաստատությունը: 

25. Ուսումնական հաստատությունը կարող է սեփական միջոցների հաշվին սահմանել 

ներքոլեջային կրթաթոշակներ։ 



(հավելվածը փոփ., խմբ., լրաց. 29.06.17 N 749-Ն) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

  

29 հունիսի 2017 թվականի N 749-Ն 

  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-

Ի N 1330-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 

ՄԱՍԻՆ 

  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի 

«Հայաստանի Հանրապետության նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և 

(կամ) միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական 

ուսումնական հաստատություններում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ 

տրամադրելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 



2007 թվականի մարտի 1-ի N 297-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1330-Ն 

որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները՝ 

1) «կիսամյակ» բառը և դրա հոլովաձևերը փոխարինել «ուսումնական տարի» բառերով 

և դրանց համապատասխան հոլովաձևերով. 

2) 6-րդ և 7-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 

«6. Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով, մրցութային հիմունքով, ուսման վճարի 

լրիվ փոխհատուցում տրամադրում է պետական կառավարման լիազորված մարմնի 

կողմից տվյալ տարվա համար հատկացված անվճար ուսուցման տեղում` 

1) մինչև 19 տարին լրանալը հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև ուսումնառության ավարտը. 

2) 19 և ավելի տարիք ունեցող հիմնական կրթության հիմքով նախնական 

(արհեստագործական) կամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող 

պետական ուսումնական հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված 

ուսանողին` մինչև 19 տարին լրանալն ընդունված ուսանողների մրցույթից հետո` թափուր 

տեղի առկայության դեպքում. 

3) միջնակարգ կրթության հիմքով նախնական (արհեստագործական) կամ միջին 

մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական 

հաստատություն ընդունելության կարգով ընդունված ուսանողին. 

4) միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն ընդունված և Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքներով սահմանված հետևյալ սոցիալական խմբերին` 

ա. առանց ծնողական խնամքի մնացած կամ նրանց թվին պատկանող անձանց, որոնց 

վճարվում է կրթաթոշակ՝ տվյալ ուսումնական հաստատությունում սահմանված 

կրթաթոշակի 150 տոկոսի չափով` համաձայն «Առանց ծնողական խնամքի մնացած 

երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի, 

բ. 1-ին և 2-րդ խմբերի հաշմանդամներին ու հաշմանդամ երեխայի կարգավիճակ 

ունեցող անձանց, որոնց, հերթական քննությունները և ստուգարքները դրական 

գնահատականներով հանձնելու դեպքում, վճարվում է կրթաթոշակ` անկախ ստացվող 

նպաստից կամ թոշակից` համաձայն «Հայաստանի Հանրապետությունում 

հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի, 

գ. զոհված զինծառայողի երեխա-ուսանողներին, պարտադիր ժամկետային 

զինվորական ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած անձանց կամ պարտադիր 

ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված (զորացրվելուց հետո երեք 

տարվա ընթացքում) դիմորդներից ամենաբարձր միավոր ունեցող անձանց (ուսումնական 

հաստատություններին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ըստ 

մասնագիտությունների հատկացված տեղերում)` համաձայն «Զինծառայողների և նրանց 

ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի. 

5) պետության համար առաջնահերթություն և կարևորություն ներկայացնող 

մասնագիտություններով նպատակային ուսուցմամբ ընդունված ուսանողներին. 

6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 12-ի N 

651-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ուսումնական հաստատություն ընդունված՝ 

սահմանամերձ կամ բարձր լեռնային բնակավայրերի ուսանողներին: 

7. Ուսումնական հաստատությունում ուսումնական տարին սկսելուն նախորդող և 

հաջորդող երկու շաբաթվա ընթացքում իրականացվում է փոխատեղում՝ ըստ 

մասնագիտությունների: Փոխատեղման արդյունքում սույն կարգի 6-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ 

ենթակետերի համաձայն անվճար համակարգում ընդգրկված, սակայն նախորդ 



ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն չցուցաբերած 

ուսանողներն ընդգրկվում են վճարովի համակարգ, իսկ վճարովի համակարգի բարձր 

առաջադիմություն ունեցող ուսանողները՝ անվճար ուսուցման համակարգ: Ուսումնական 

հաստատության տնօրենի կողմից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում 

հրապարակվում է անվճար և վճարովի համակարգ անցած ուսանողների ցանկը և 

պատշաճ կերպով տեղեկացվում է ուսանողներին:». 

3) հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 7.1-ին և 7.2-րդ կետերով. 

«7.1. Ուսանողների առաջադիմությունը որոշվում է նախորդ ուսումնական տարվա 

գնահատականների, այդ թվում` դիֆերենցիալ ստուգարքների, միջին թվաբանականի 0,01-

ի ճշտությամբ: 

7.2 Փոխատեղման ժամանակ առաջադիմության արդյունքների հավասար միավորների 

դեպքում առաջնահերթությունը տրվում է՝ 

1) պետական կրթական չափորոշիչով հաստատված ընդհանուր մասնագիտական, 

հատուկ մասնագիտական առարկաներից առավել բարձր միավոր ստացած 

ուսանողներին. 

2) նախորդ տարում անվճար համակարգում սովորող ուսանողներին. 

3) քիչ բացակայություններ ունեցող ուսանողներին. 

4) սոցիալապես առավել անապահով վիճակում գտնվող ուսանողներին 

(համապատասխան փաստաթղթերի առկայության դեպքում). 

5) զինվորական ծառայությունից զորացրված ուսանողներին:». 

4) 15-րդ կետը «ինչպես նաև» բառերից հետո լրացնել «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով ընդունված» բառերով: 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 

օրվանից: 
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վարչապետ Կ. Կարապետյան 
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Երևան 

 

 


