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Համարը ՀՕ-297
Տիպը Օրենք
Սկզբնաղբյ րը ՀՀՊՏ 1999.05.14/12(78)
Ընդ նող մարﬕնը ՀՀ Ազգային ժողով
Ստորագրող մարﬕնը ՀՀ Նախագահ
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել ամսաթիվը 14.05.1999

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործ մ է
Ընդ նման վայրը Երևան
Ընդ նման ամսաթիվը 14.04.1999
Ստորագրման ամսաթիվը 08.05.1999
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
15.06.2000 N 320 ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄ ՇԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱ...
28.04.2011 N 610-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
05.05.2011 N 620-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱ...
16.05.2011 N 563-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
Ս...
02.06.2011 N 746-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ...
23.06.2011 N 864-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ...
30.06.2011 N 959-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ՀԱՎԱՏԱՐ...
30.06.2011 N 978-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ- Մ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐ...
26.07.2011 N 863-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ Բ ՀԵ...
25.08.2011 N 1295-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ...
30.09.2011 N 1103-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻ...
07.06.2012 N 722-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ...
27.07.2012 N 753-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ Բ ՀԵ...
29.11.2012 N 1516-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
04.04.2013 N 400-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ 2013/2014
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍ...
04.04.2013 N 399-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
04.04.2013 N 398-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
13.06.2013 N 628-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱ...
23.07.2013 N 984-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, Ա...
28.11.2013 N 1329-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
24.01.2014 ՍԴՈ-1136 ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ՄԱՐԴ
ԻՐԱՎ ՆՔՆԵՐԻ Պ...
30.04.2014 N 450-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
30.04.2014 N 449-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
30.04.2014 N 494-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ- Մ 2014/2015
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎ...
27.11.2014 N 1343-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
16.04.2015 N 396-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ 2015/2016
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԱՍ...
26.11.2015 N 1390-Ն ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳ ՅՆ
Ս ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ...
21.07.2016 N 754-Ն ՀՀ ԿՐԹ ԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏ ԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ, Ա...
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԿՐԹ

ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ

ԹՅԱՆ

ՕՐԵՆՔԸ
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Ընդ նված է Ազգային ժողովի կողﬕց
14 ապրիլի 1999 թ.

ԿՐԹ

ԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ԳԼ

ԸՆԴՀԱՆ
Հոդված 1.

Խ 1.
Ր ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Կրթ թյան մասին Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյ նը

Ս յն օրենքը սահման մ է կրթ թյան բնագավառ մ պետական քաղաքական թյան սկզբ նքները և
կրթ թյան համակարգի կազմակերպական-իրավական ֆինանսատնտեսական հիմքերը:
Կրթ թյան բնագավառը կարգավորվ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան Սահմանադր թյամբ, ս յն օրենքով
և այլ իրավական ակտերով:

Հոդված 2.

Կրթ թյան բնագավառ մ օրենսդր թյան խնդիրները

Կրթ թյան բնագավառ մ օրենսդր թյան խնդիրներն են`
1) Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիների` Սահմանադր թյամբ ամրագրված կրթ թյան իրավ նքի
ապահով մը և պաշտպան թյ նը.
2) իրավաս թյան բաշխ ﬓ տարանջատ մը պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
մարﬕնների ﬕջև.
3) կրթ թյան համակարգի գործառն թյան և զարգացման համար իրավական երաշխիքների և ﬔխանիզﬓերի
ստեղծ մը.
4) իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց իրավ նքների, պարտական թյ նների, պատասխանատվ թյան
սահման մը և փոխհարաբեր թյ նների իրավական կարգավոր մը:

Հոդված 3.

Ս յն օրենք մ օգտագործվող հիﬓական հասկաց թյ նները

Ս յն օրենք մ օգտագործվ մ են հետևյալ հասկաց թյ նները.
1) կրթ թյ ն` անձի, հասարակ թյան և պետ թյան շահերից ելնող ս ցման և դաստիարակ թյան
գործընթաց, որը նպատակա ղղված է գիտելիքները պահպանել
սեր նդներին փոխանցել համար.
1.1) ս ց մ՝ կրթական ծրագրով իրականացվող գործընթաց, որն ղղակիորեն կամ ան ղղակիորեն
նպատակա ղղված է անձի ս ﬓառ թյան կազմակերպմանը, իրականացմանը կամ դրա օժանդակմանը.
1.2) հարատև կրթ թյ ն՝ անձի ամբողջ կյանքի ընթացք մ ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթ թյան
մասնակց թյան ﬕջոցով ձեռք բերած ս ﬓառ թյան արդյ նքներ, որոնցով անհատը ձևավոր մ կամ
կատարելագործ մ է իր գիտելիքները, հմտ թյ նները, կարող թյ նները և արժեքային համակարգը.
1.3) ֆորմալ կրթ թյ ն՝ հանրակրթական և մասնագիտական կրթական հիﬓական ծրագրերի որոշակի
մակարդակ կամ ամբողջ թյ ն, որն իրականացվ մ է համապատասխան ս ﬓական հաստատ թյան
(հաստատ թյ նների) կողﬕց և հանգեցն մ տվյալ մակարդակի որակավորման աստիճանի շնորհման և
դիպլոմավորման.
1.4) ոչ ֆորմալ կրթ թյ ն ( ս ց մ)՝ կրթ թյան լրաց ցիչ ս ցման ծրագիր կամ ծրագրերի
ամբողջ թյ ն, որն իրականացվ մ է համապատասխան ս ﬓական հաստատ թյան (հաստատ թյ նների)
կամ այդ գործառ յթն իրականացնել իրավաս թյ նն նեցող կազմակերպ թյան և (կամ) ծառայ թյան
ﬕջոցով, սակայն չի հանգեցն մ որակավորման աստիճանի շնորհման և ս ﬓառ թյան արդյ նքների
պաշտոնական ճանաչման, բացառ թյամբ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով սահմանված դեպքերի.
1.5) ինֆորմալ կրթ թյ ն՝ անձի առօրյա և ընտանեկան կյանքի, հանգստի, ժամանցի, աշխատանքային
գործ նե թյան և այլ տարբեր գործող թյ նների արդյ նք մ ձեռք բերված ս ﬓառ թյան արդյ նքներ,
որոնք, որպես կանոն, կանխամտածված չեն անձի կողﬕց որպես նպատակային ս ﬓառ թյ ն,
կազմակերպված և համակարգված չեն ժամանակի կամ ռես րսների առ մով, չեն հանգեցն մ արդյ նքների
http://www.arlis.am/

2/23

3/8/2018

DocumentView

պաշտոնական ճանաչման, բացառ թյամբ Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված
դեպքերի.
1.6) լրաց ցիչ կրթ թյ ն ( ս ց մ)՝ լրաց ցիչ կրթական ծրագրով իրականացվող ոչ ֆորմալ
ս ﬓառ թյ ն, որի առավելագ յն տևող թյ նը կարող է լինել ﬕնչև հինգ աﬕս.
1.7) նկնդիր` լրաց ցիչ կրթական ծրագր մ ընդգրկված և ս ﬓառող անձ.
1.8) սոցիալական գործընկեր` մասնագիտական կրթ թյան և ս ցման համակարգին աջակցող,
համագործակցող և համակարգի զարգացման գործ մ շահագրգիռ կազմակերպ թյ ն կամ
կազմակերպ թյ նների ﬕավոր մ, մասնավորապես գործատ ների, արհեստակցական և հասարակական այլ
ﬕավոր ﬓեր, կրթական և ս ﬓական ծրագրեր իրականացնող ցանկացած կազմակերպ թյ ն, պետական և
համայնքային մարﬕններ.
1.9) սովորող` սահմանված կարգով ս ﬓական հաստատ թյ ն ընդ նված և կրթական հիﬓական
ծրագրով (ծրագրերով) ս ﬓառող անձ.
1.10) կրթ թյան որակ՝ կրթական քաղաքական թյամբ սահմանված նպատակների և խնդիրների
իրագործմանը ﬕտված կրթ թյան կազմակերպման չափելի արդյ նք, որը գնահատվ մ է՝
հաշվի առնելով սովորողի անհատական կարիքները, կրթ թյան կազմակերպման ﬕջավայրը, ս ցման
ծրագրային բովանդակ թյ նը, կրթ թյան կազմակերպման գործընթացը և ս ﬓառ թյան գնահատված
արդյ նքները՝ համաձայն սահմանված չափանիշների.
2) պետական կրթական չափորոշիչ` նորմատիվ, որը սահման մ է կրթական ծրագրերի բովանդակ թյան
պարտադիր նվազագ յնը, սովորողների ս ﬓական բեռնված թյան առավելագ յն ծավալը և
շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները.
3) կրթական (այդ թվ մ` ռազմական) ծրագիր` կրթ թյան համապատասխան մակարդակի
բովանդակ թյ նը և մասնագիտական ղղված թյ նը.

31) հատ կ կրթ թյ ն` կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող անձանց, ինչպես նաև
հակասոցիալական վարք դրսևորած երեխաների ս ցման և կրթ թյան համակարգ, որը ﬔկ կամ ﬕ քանի
կրթական ծրագրերի հիման վրա կարող է իրականացվել հատ կ կամ ընդհան ր հանրակրթական,
մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ.
4) ս ﬓական հաստատ թյ ն` իրավաբանական անձի կարգավիճակ նեցող կազմակերպ թյ ն կամ
դրա ստորաբաժան մ, որն իրականացն մ է ﬔկ կամ ﬕ քանի կրթական ծրագիր և ապահով մ է սովորողների
ս ց ﬓ դաստիարակ թյ նն այդ ծրագրերի պահանջներին համապատասխան.
4.1) ռազմա ս ﬓական հաստատ թյ ն` հանրակրթական կամ ﬕջին մասնագիտական կամ բարձրագ յն
և հետբ հական մասնագիտական կրթ թյ ն իրականացնող ս ﬓական հաստատ թյ ն, որն ապահով մ է
սովորողների ս ց ﬓ դաստիարակ թյ նը ռազմական կրթական ծրագրերի պահանջներին
համապատասխան.
5) մանկապարտեզ` նախադպրոցական կրթ թյան ծրագիր իրականացնող ս ﬓադաստիարակչական
հաստատ թյ ն.
6) հանրակրթական ս ﬓական հաստատ թյ ն` ﬔկ կամ ﬕ քանի հանրակրթական հիﬓական ծրագիր
իրականացնող ս ﬓական հաստատ թյ ն.
7) (կետն ժը կորցրել է 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)
8) կրթահամալիր` տարբեր կրթական ծրագրեր իրականացնող ս ﬓական հաստատ թյ նների
ﬕավոր մ.
8.1) արհեստագործական ս ﬓարան` իրավաբանական անձի կարգավիճակ նեցող կազմակերպ թյ ն
կամ դրա ստորաբաժան մ, որն իրականացն մ է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական
ծրագիր.
9) քոլեջ` իրավաբանական անձի կարգավիճակ նեցող կազմակերպ թյ ն կամ դրա ստորաբաժան մ, որն
իրականացն մ է ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագիր.
10) համալսարան` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ն, որի գործ նե թյ նը նպատակա ղղված է
բնագիտական, հասարակագիտական, գիտ թյան և տեխնիկայի, մշակ յթի տարբեր ղղ թյ նների
բարձրագ յն, հետբ հական և լրաց ցիչ կրթ թյան, հիﬓարար գիտական հետազոտ թյ նների և
ս ﬓառ թյան կազմակերպմանը.
11) ինստիտ տ` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ն, որն իրականացն մ է գիտ թյան,
տնտես թյան և մշակ յթի ﬕ շարք ղղ թյ նների գծով մասնագիտական հետբ հական կրթական ծրագրեր
և գիտական ս ﬓասիր թյ ններ.
12) ակադեﬕա ( ս ﬓական)` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ն, որի գործ նե թյ նը
նպատակա ղղված է որոշակի ոլորտ մ կրթ թյան, գիտ թյան, տեխնիկայի և մշակ յթի զարգացմանը,
իրականացն մ է որոշակի ճյ ղի (բնագավառի) բարձր որակավորման մասնագետների պատրաստ մը և
վերաորակավոր մը, հետբ հական կրթական ծրագրերը.
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13) կոնսերվատորիա` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ն, որի գործ նե թյ նը
նպատակա ղղված է երաժշտ թյան ոլորտ մ մասնագետների պատրաստմանը, որակավորման բարձրացմանը
և հետբ հական կրթական ծրագրերի իրականացմանը.
14) մասնաճյ ղ` ս ﬓական հաստատ թյան տարածքային առանձնացված ստորաբաժան մ, որն
իրականացն մ է ﬔկ կամ տարբեր կրթական ծրագրեր.
15) ս ﬓական կենտրոն` կազմակերպ թյ ն (այդ թվ մ՝ ս ﬓական հաստատ թյ ն), որն
իրականացն մ է լրաց ցիչ կրթական ծրագիր (ծրագրեր).
16) լիցենզավոր մ` ս ﬓական հաստատ թյան գործ նե թյան թ յլտվ թյան գործընթաց.
17) ատեստավոր մ` ս ﬓական հաստատ թյան գործ նե թյան և նրա շրջանավարտների
պատրաստման որակի, բովանդակ թյան և մակարդակի գնահատ մ` պետական կրթական չափորոշիչների
պահանջներին համապատասխան.
17.1) որակավոր մ՝ ամփոփիչ ատեստավորման արդյ նք մ մասնագիտական որակավորման բն թագրին
անձի համապատասխան թյ նը հավաստող կարգավիճակ, որը շնորհվ մ է համապատասխան փաստաթղթով.
17.2) որակավոր ﬓերի ազգային շրջանակ` մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճանների
բն թագրերի ամբողջ թյ նը, որը ներառ մ է ս ﬓառ թյան յ րաքանչյ ր աստիճան մ ս ցման
արդյ նքների և մասնագիտական գործ նե թյան համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտ թյ նների
կարող թյ նների ընդհանրական նկարագրերը.
18) պետական հավատարմագր մ` պետ թյան կողﬕց` պետական կրթական չափորոշիչներին
մասնագետների պատրաստման որակի համապատասխան թյան ճանաչ մը.
181) արհեստավոր` նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթ թյան որակավորման
աստիճան, որը շնորհվ մ է նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրին և (կամ)
որակավորման կարգին համապատասխան պետական ամփոփիչ ատեստավոր մ անցած անձանց.
19) մասնագետ՝ ﬕջին մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է ﬕջին
մասնագիտական կրթական ծրագրին համապատասխան ամփոփիչ ատեստավոր մ անցած անձանց.
20) բակալավր` բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է
ﬕջնակարգ կրթ թյ ն նեցող և առնվազն քառամյա (ոստիկանական կամ զինվորական մասնագիտ թյ նների
համար` ﬕջին մասնագիտական ոստիկանական կամ զինվորական կրթ թյան հիմքով, առնվազն եռամյա)
բարձրագ յն մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան ատեստավորված անձանց.
21) դիպլոմավորված մասնագետ` բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը
շնորհվ մ է ﬕջնակարգ կամ մասնագիտական կրթ թյ ն նեցող անձանց` առնվազն հնգամյա բարձրագ յն
մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյ նքով.
22) մագիստրոս` բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է
բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան նեցող անձանց` առնվազն ﬔկ տարի բարձրագ յն
մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյ նքով.
23) հետազոտող` հետբ հական մասնագիտական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է
մագիստրոսի կամ դիպլոմավորված մասնագետի աստիճան նեցող անձանց` ասպիրանտ րայ մ եռամյա
հետբ հական մասնագիտական կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյ նքով.
24) ինտերն` բարձրագ յն բժշկական կրթ թյան որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է բժշկական
բարձրագ յն կրթական ծրագրերն ավարտած և առնվազն ﬔկ տարվա հետբ հական ս ց մ ստացած անձանց.
25) կլինիկական օրդինատոր` բարձրագ յն մասնագիտական որակավորման աստիճան, որը շնորհվ մ է
բարձրագ յն բժշկական կրթ թյ ն նեցող անձանց` ﬔկից ﬕնչև հինգ տարվա հետբ հական մասնագիտական
կրթական ծրագրի ատեստավորման արդյ նքով.
26) էքստեռն (այս հետ` դրսեկ թյ ն)` ինքնակրթ թյամբ և ս ﬓական հաստատ թյ ն մ գիտելիքների
կարող թյ նների ամփոփիչ ատեստավորման եղանակով իրականացվող կրթ թյան ձև.
27) նպատակային ս ց մ` մասնագիտական կրթական ծրագրերով պետ թյան համար առաջնային և
կարևոր թյ ն ներկայացնող բնագավառները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետ թյան տարածաշրջանները,
այդ թվ մ՝ սահմանաﬔրձ և բարձրլեռնային բնակավայրերը, համապատասխան որակավորմամբ
մասնագետներով ապահովել նպատակով իրականացվող ս ց մ:
(3-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, 09.10.01 ՀՕ-237, լրաց., փոփ., խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, փոփ. 14.12.04
ՀՕ-63-Ն, լրաց. 25.05.05 ՀՕ-137-Ն, խմբ., փոփ. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ., խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, լրաց. 04.02.10
ՀՕ-20-Ն, խմբ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, լրաց. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, խմբ., փոփ. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն, լրաց., խմբ., փոփ.
21.06.14 ՀՕ-83-Ն, լրաց. 22.06.15 ՀՕ-100-Ն, 03.02.16 ՀՕ-27-Ն, 16.03.16 ՀՕ-34-Ն)

Հոդված 4.
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1. Հայաստանի Հանրապետ թյ նը հռչակ մ և երաշխավոր մ է կրթ թյան բնագավառի առաջանցիկ
զարգաց մը` որպես պետական թյան ամրապնդման կարևորագ յն գործոն:
2. Կրթ թյան բնագավառ մ պետական քաղաքական թյան հենքն ազգային դպրոցն է, որի գլխավոր
նպատակը մասնագիտական պատշաճ պատրաստված թյ ն նեցող և համակողմանիորեն զարգացած,
հայրենասիր թյան, պետական թյան և մարդասիր թյան ոգով դաստիարակված անձի ձևավոր ﬓ է:
3. Հայաստանի Հանրապետ թյան կրթական համակարգը նպատակա ղղված է հայ ժողովրդի հոգևոր և
մտավոր ներ ժի ամրապնդմանը, ազգային և համամարդկային արժեքների պահպանմանն զարգացմանը: Այդ
գործին իր նպաստն է բեր մ նաև Հայ Եկեղեցին:
4. Կրթ թյան բնագավառ մ պետական քաղաքական թյան կազմակերպական հիմքը կրթ թյան զարգացման
պետական ծրագիրն է, որը Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան ներկայացմամբ հաստատ մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան Ազգային ժողովը:
5. Պետ թյ նը բյ ջետային նպատակային ֆինանսավորման ﬕջոցով ապահով մ է կրթ թյան բնագավառի
պահպան մը և զարգաց մը, որի ծավալները որոշվ մ են կրթ թյան զարգացման պետական ծրագրին
համապատասխան:

Հոդված 5.

Կրթ թյան բնագավառ մ պետական քաղաքական թյան սկզբ նքները

Կրթ թյան բնագավառ մ պետական քաղաքական թյան սկզբ նքներն են`
1) կրթ թյան մարդասիրական բն յթը, համամարդկային արժեքների, մարդ կյանքի առողջ թյան,
անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայն թյ նը, քաղաքացիական գիտակց թյան, ազգային
արժանապատվ թյան, հայրենասիր թյան, օրինական թյան և բնապահպանական աշխարհայացքի
դաստիարակ թյ նը.
2) կրթ թյան մատչելի թյ նը, շար նակական թյ նը, հաջորդական թյ նը և համապատասխան թյ նը
սովորողների զարգացման մակարդակին, առանձնահատկ թյ ններին պատրաստական թյան աստիճանին`
պետական պարտադիր նվազագ յնի ապահովմամբ.
3) կրթ թյան բնագավառ մ ժողովրդավար թյան սկզբ նքների ապահով մը.
4) ﬕջազգային կրթական համակարգ մ ինտեգրաց մը.
5) սփյ ռք մ հայապահպան կրթական գործ նե թյանն աջակցելը.
6) ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ կրթ թյան աշխարհիկ բն յթը.
7) ս ﬓական հաստատ թյ նների ողջաﬕտ ինքնավար թյ նը.
8) պետական և ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ քաղաքացիների կրթ թյ ն ստանալ
հնարավոր թյ նների երաշխավոր մը.
9) ս ﬓական հաստատ թյ նների դրանց կողﬕց տրվող ավարտական փաստաթղթերի
իրավահավասար կարգավիճակի ապահով մը:
(5-րդ հոդվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)

Հոդված 6.

Կրթական իրավ նքի պետական երաշխիքները

1. Հայաստանի Հանրապետ թյ նն ապահով մ է կրթ թյան իրավ նք` անկախ ազգ թյ նից, ռասայից,
սեռից, լեզվից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագ ﬕց, գ յքային դր թյ նից
կամ այլ հանգամանքներից: Մասնագիտական կրթ թյան իրավ նքի սահմանափակ ﬓերը նախատեսվ մ են
օրենքով:
2. Պետ թյ նը կրթ թյան իրավ նքն ապահով մ է կրթ թյան համակարգի բնականոն գործառն թյամբ և
կրթ թյ ն ստանալ համար սոցիալ-տնտեսական պայմանների ստեղծմամբ:
2.1. Պետ թյ նը, համագործակցելով սոցիալական գործընկերների հետ, ապահով մ է մասնագիտական
կրթ թյան և ս ցման համակարգի զարգաց մը՝ աշխատաշ կայի կարիքներին համապատասխան, ինչպես
նաև երաշխավոր մ ֆորմալ, ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ կրթ թյան համակարգի համաչափ գործարկ ﬓ
արդյ նքների ճանաչ մը:
3. Պետ թյ նը Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիների համար երաշխավոր մ է պետական
ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ անվճար ընդհան ր ﬕջնակարգ և մրց թային կարգով` անվճար
նախնական (արհեստագործական), ﬕջին, բարձրագ յն և հետբ հական մասնագիտական կրթ թյ ն:
Հայաստանի Հանրապետ թյան երկքաղաքացիները նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), ﬕջին
մասնագիտական և բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ ընդ նվ մ են Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացիների կամ օտարերկրացիների համար Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյան սահմանած կարգով` իրենց ընտր թյամբ:
http://www.arlis.am/
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Արգելվ մ է ս ﬓական հաստատ թյ նների վճարովի համակարգ մ սովորող, ս ﬓառող՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետ թյան և Վրաստանի Սամցխե-Ջավախք Քվեմո-Քարթլի նահանգներ մ գրանցված և
բնակվող հայազգի քաղաքացիների նկատմամբ կիրառել սման վարձավճարի ավելի բարձր չափ, քան
սահմանված է տվյալ ս ﬓական հաստատ թյան համանման պայմաններ մ սովորող Հայաստանի
Հանրապետ թյան քաղաքացիների նկատմամբ։ Ըստ մասնագիտ թյ նների հավատարմագրված կրթական
ծրագրեր նեցող ոչ պետական բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ մրց թային հիմ նքներով
կարող է իրականացվել բարձրագ յն և հետբ հական մասնագիտական անվճար կրթ թյ ն` պետ թյան կողﬕց
սանողական նպաստների ձևով սման վճարի լրիվ փոխհատ ցմամբ:
Նպատակային ս ցմամբ սանող Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիների համար պետ թյ նը
երաշխավոր մ է պետական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ մրց թային կարգով անվճար նախնական
(արհեստագործական), ﬕջին, բարձրագ յն և հետբ հական մասնագիտական կրթ թյ ն ստանալ իրավ նք:
Այս դեպք մ մրց թային ընդ նել թյ նն իրականացվ մ է ընդհան ր մրց յթից առանձնացված՝ Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով: Նպատակային ս ցմամբ ընդ նված սանողի հետ
կնքված պայմանագր մ պարտադիր ամրագրվ մ է նաև հետևյալ պայմանը. սանողն ավարտել ց հետո
առնվազն 3 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով գործ ղվ մ է
աշխատել
ղեգրող կազմակերպ թյան նախատեսած վայրեր մ: Այս պայմանը չկատարել դեպք մ
շրջանավարտը Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով և ժամկետներ մ
պարտավոր է փոխհատ ցել ս ﬓառ թյան տարիների համար Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական
բյ ջեից տրամադրված սանողական նպաստի ձևով սման վճարի լրիվ փոխհատ ցման չափի և պետական
կրթաթոշակի չափի հանրագ մարի կրկնապատիկը: Փոխհատ ցված գ մարի 70 տոկոսը բարձրագ յն
ս ﬓական հաստատ թյ նը վերադարձն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան պետական բյ ջե, իսկ 30
տոկոսը տնօրին մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով:
4. Պետական հանրակրթական դպրոցների առաջինից չորրորդ դասարանների աշակերտներին պետ թյ նը
պետական բյ ջեի ﬕջոցների հաշվին անվճար ապահով մ է տարրական ընդհան ր կրթական ծրագրերով
նախատեսված դասագրքերով:
5. Արտակարգ ընդ նակ թյ ններ դրսևորած սովորողներին պետ թյ նն աջակց մ է` ստանալ
համապատասխան մակարդակի կրթ թյ ն` Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած
կարգով:
6. Պետ թյ նը անհրաժեշտ պայմաններ է ստեղծ մ կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք
նեցող քաղաքացիների զարգացման առանձնահատկ թյ ններին համապատասխան կրթ թյ ն ստանալ և
սոցիալական հարմարված թյ նն ապահովել նպատակով։
7. Պետ թյ նը նպաստ մ է, որ կրթական գործ նե թյանը մասնակցի նաև սփյ ռքահայ թյ նը:
(6-րդ հոդվածը փոփ. 20.11.00 ՀՕ-107, լրաց. 11.12.02 ՀՕ-471-Ն, խմբ. 25.05.05 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 08.07.05
ՀՕ-165-Ն, լրաց. 23.06.10 ՀՕ-111-Ն, 07.10.09 ՀՕ-188-Ն, 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, 08.02.11 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 30.04.13 ՀՕ-37Ն, լրաց. 21.06.14 ՀՕ-83-Ն, խմբ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն, 03.02.16 ՀՕ-27-Ն)

Հոդված 7.

Ուս ցման լեզ ն

Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ կրթ թյ նն իրականացվ մ է «Լեզվի մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքի պահանջներին համապատասխան:

ԳԼ
ԿՐԹ
Հոդված 8.

Խ 2.

ԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

Կրթ թյան համակարգը

Հայաստանի Հանրապետ թյան կրթ թյան համակարգը պետական կրթական չափորոշիչների, պետական
հավատարմագրման չափանիշների, կրթ թյան հաջորդական թյ նն ապահովող տարբեր մակարդակի և
ղղված թյան կրթական ծրագրերի, ս ﬓական հաստատ թյ նների և կրթ թյան կառավարման մարﬕնների
փոխկապակցված ամբողջ թյ ն է:
(8-րդ հոդվածը լրաց. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն)

Հոդված 9.
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Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ սահմանվ մ և հրապարակվ մ են պետական կրթական չափորոշիչներ,
որոնք շրջանավարտների կրթ թյան մակարդակի և որակավորման գնահատման հիմքն են` անկախ նրանց
ստացած կրթ թյան ձևից և ս ﬓական հաստատ թյ նների կազմակերպական-իրավական ձևից:

Հոդված 10.

Կրթական ծրագրերը

1. Կրթական ծրագիրը սահման մ է որոշակի մակարդակ և ղղված թյ ն նեցող կրթ թյան
բովանդակ թյ նը, անհրաժեշտ գիտելիքների և հմտ թյ նների ծավալը:
Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ իրականացվող կրթական ծրագրերն են`
1) հանրակրթական ծրագրեր (հիﬓական և լրաց ցիչ).
2) մասնագիտական կրթական ծրագրեր (հիﬓական և լրաց ցիչ).
2. Հանրակրթական ծրագրերը նպատակա ղղված են անհատի համակողմանի զարգացմանը, նրա
աշխարհայացքի ձևավորմանը, նախասիր թյ ններին, հակ ﬓերին և ընդ նակ թյ ններին համապատասխան
մասնագիտական ծրագրերի ընտր թյան և յ րացման համար հիմքերի ստեղծմանը:
Հանրակրթական հիﬓական ծրագրերն են`
1) նախադպրոցական.
2) տարրական (ընդհան ր, մասնագիտացված, հատ կ).
3) հիﬓական (ընդհան ր, մասնագիտացված, հատ կ).
4) ﬕջնակարգ (ընդհան ր, մասնագիտացված, հատ կ).
3. Մասնագիտական կրթական ծրագրերը նպատակա ղղված են կրթ թյան հանրակրթական և
մասնագիտական մակարդակների հաջորդական թյան ﬕջոցով համապատասխան որակավորման
մասնագետների պատրաստմանը, կարող թյ նների և հմտ թյ նների ձևավորմանը, գիտելիքների ծավալի
ընդլայնմանն որակավորման բարձրացմանը:
Մասնագիտական հիﬓական կրթական ծրագրերն են`
1) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական).
2) ﬕջին մասնագիտական.
3) բարձրագ յն մասնագիտական.
4) հետբ հական մասնագիտական:
4. Ուս ﬓական հաստատ թյ ններ մ հանրակրթական և մասնագիտական հիﬓական ծրագրերի
յ րացման ժամկետները որոշվ մ են ս յն օրենքով և համապատասխան պետական կրթական չափորոշիչով:
5. Լրաց ցիչ կրթական ծրագրերը նպատակա ղղված են նախընթաց կրթ թյան և ս ցման արդյ նք մ
կամ դրան զ գահեռ ձեռք բերված գիտելիքները, կարող թյ նները և (կամ) հմտ թյ նները լրացնել ն,
կատարելագործել ն և արդիականացնել ն:
(10-րդ հոդվածը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն)

Հոդված 11.

Կրթ թյան բովանդակ թյանը ներկայացվող ընդհան ր պահանջները

1. Կրթ թյան բովանդակ թյ նը հասարակ թյան հոգևոր, տնտեսական և սոցիալական առաջընթացի
հիﬓական գործոններից ﬔկն է և նպատակա ղղված է երիտասարդ սերնդի դաստիարակմանը, պատշաճ վարքի
և վարվելակերպի ձևավորմանը, անձի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, նրանց ինքնորոշման և
ինքնադրսևորման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը, քաղաքացիական հասարակ թյան կայացմանը
և զարգացմանը, իրավական պետ թյան ստեղծմանն կատարելագործմանը:
2. Կրթ թյան բովանդակ թյ նն ապահով մ է`
1) սովորողների աշխարհաճանաչման ձևավոր մը գիտելիքների և կրթական ծրագրերի ժամանակակից
մակարդակին (աստիճանին) համապատասխան.
2) սովորողների կողﬕց ազգային և համամարդկային մշակ թային արժեքների յ րաց մը.
3) հասարակ թյան կատարելագործ մը և ազգի զարգացման նոր մակարդակ ապահովող ժամանակակից
անհատի քաղաքաց ձևավոր մը.
4) հասարակ թյան մտավոր ներ ժի և աշխատ ժի վերարտադր թյ նն զարգաց մը:

Հոդված 12.

Կրթ թյան ձևերը

1. Սովորողների կարող թյ ններին և պահանջմ նքներին համապատասխան` կրթական ծրագրերն
իրականացվ մ են առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն) և դրսեկ թյան (ընտանեկան և
ինքնակրթ թյան) ձևերով:
http://www.arlis.am/
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2. Կրթ թյան բոլոր ձևերի համար ն յն կրթական ծրագրերի շրջանակներ մ գործ մ է ﬕասնական
պետական կրթական չափորոշիչը:
(12-րդ հոդվածը լրաց. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)

Հոդված 13.

Ուս ﬓական հաստատ թյ նների տիպերը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների տիպերն են`
1) նախադպրոցական.
2) հանրակրթական.
21) նախնական մասնագիտական (արհեստագործական).
3) ﬕջին մասնագիտական.
4) բարձրագ յն մասնագիտական.
5) լրաց ցիչ կրթ թյան, այդ թվ մ՝ արտադպրոցական դաստիարակ թյան.
6) հետբ հական մասնագիտական կրթ թյան:
2. Ս յն օրենքին համապատասխան` կրթական ծրագրեր կարող են իրականացվել նաև ոչ ս ﬓական
հաստատ թյ ններ մ` կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի թ յլտվ թյամբ:
(13-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, փոփ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)

Հոդված 14.

Կրթ թյան գործընթացի կազմակերպ մը

1. Կրթ թյան գործընթացը կազմակերպվ մ է ս յն օրենքին համապատասխան և կարգավորվ մ է
ս ﬓական պլաններով, առարկայական ծրագրերով, ս ﬓական ժամանակաց յցով և դասաց ցակներով:
2. Հանրակրթական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ կրթ թյան գործընթացը կարգավորվ մ է օրինակելի
ս ﬓական պլաններով և առարկայական ծրագրերով: Դրանք մշակ մ և հաստատ մ է կրթ թյան պետական
կառավարման լիազորված մարﬕնը:
3. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթ թյան ս ﬓական
պլանները և առարկայական ծրագրերը, համապատասխան բնագավառի(ների) պետական կառավարման
լիազորված մարﬓի հետ համաձայնեցված և կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի
հաստատած չափորոշիչներին համապատասխանեցված, հաստատ մ են նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ս ﬓական
հաստատ թյ նները:
4. Բարձրագ յն կրթ թյան ս ﬓական պլանները և առարկայական ծրագրերը մշակ մ և հաստատ մ է
բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նը: Դրանք ներկայացվ մ են կրթ թյան պետական կառավարման
լիազորված մարﬕն:
41.Կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը վերահսկ մ է ս ﬓական պլանների և
առարկայական ծրագրերի համապատասխան թյ նը պետական կրթական չափորոշիչներին:
5. Ուս ﬓական հաստատ թյ ններ մ ս ﬓական տարվա սկիզբը և տևող թյ նը սահմանվ մ է
պետական կրթական չափորոշիչով:
6. Հիﬓական, ﬕջնակարգ կրթ թյան և մասնագիտական կրթական ծրագրերի յ րաց ﬓ ավարտվ մ է
շրջանավարտների գիտելիքների, կարող թյ նների և հմտ թյ նների պարտադիր ամփոփիչ ատեստավորմամբ,
որի անցկացման կարգը սահման մ է կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
7. Դրսեկ թյան ձևով հանրակրթ թյան, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական),
մասնագիտական ﬕջին և բարձրագ յն կրթ թյան կազմակերպ ﬓ իրականացվ մ է կրթ թյան պետական
կառավարման լիազորված մարﬓի սահմանած կարգով, իսկ մասնագիտ թյ նների ցանկը սահման մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
8. Հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով մասնագիտական ﬕջին և բարձրագ յն կրթ թյան
կազմակերպ ﬓ իրականացվ մ է կրթ թյան պետական կառավարման լիազորած մարﬓի սահմանած կարգով,
իսկ մասնագիտ թյ նների ցանկը հաստատ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
(14-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ., փոփ., լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, փոփ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, 10.07.09
ՀՕ-161-Ն)

Հոդված 15.

Ուս ﬓական հաստատ թյան ընդ նել թյանը ներկայացվող ընդհան ր պահանջները

1. Ս յն օրենքին համապատասխան` նախադպրոցական, հանրակրթական, նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական), ﬕջին մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ սովորողների
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ընդ նել թյան պահանջները սահման մ է հիﬓադիրը` հաշվի առնելով ս ﬓական հաստատ թյան
առանձնահատկ թյ նները, իսկ պետական և ոչ պետական բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ`
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը պարտավոր է դիմորդներին և նրանց ծնողներին (կամ նրանց օրինական
ներկայաց ցիչներին) ծանոթացնել ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյանը և կրթ թյան գործընթացը
կարգավորող մյ ս փաստաթղթերին:
3. Ընդհան ր կրթ թյ նն սկսվ մ է վեց տարեկանից (որը լրան մ է ﬕնչև տվյալ ս ﬓական տարվա
դեկտեմբերի վերջը):
4. Նախնական (արհեստագործական), ﬕջին և բարձրագ յն մասնագիտական ս ﬓական
հաստատ թյ ններ ընդ նել թյ նը կատարվ մ է մրց թային հիմ նքով:
Բարձրագ յն մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ սանողների հրամանագր ﬓ
ավարտվ մ է տվյալ ս ﬓական տարվա պարապմ նքներն սկսվել ց հետո՝ ﬔկամսյա ժամկետ մ:
(պարբեր թյ նն ժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)
Պետական ﬕջին մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ նների դիմորդների ընդ նել թյան
արտոն թյ նները սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
5. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների տվյալ տարվա մասնագիտ թյ նների և ընդ նել թյան
քնն թյ նների ցանկը կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի ներկայացմամբ հաստատ մ և
ﬕնչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը պաշտոնապես հրապարակ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյ նը: Հաստատված ցանկ մ փոփոխ թյ ններ և լրաց ﬓեր կատարելն արգելվ մ է:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների տվյալ տարվա մասնագիտ թյ նների և ընդ նել թյան
քնն թյ նների ցանկը ներառ մ է`
1) կրթ թյան ձևը (առկա (ստացիոնար), հեռակա, հեռավար (դիստանցիոն), դրսեկ թյ ն).
2) մասնագիտ թյ ններն ըստ բ հերի.
3) յ րաքանչյ ր մասնագիտ թյան համար նախատեսված ընդ նել թյան քնն թյ նների առարկաների
անվան մը.
4) քնն թյան ձևը (մրց թային, ոչ մրց թային).
5) քնն թյան տեսակը` գրավոր (թելադր թյ ն, շարադր թյ ն, թեսթ), բանավոր, հարցազր յց և այլն:
6. Պետական հանրակրթական դպրոցների ավարտական, ինչպես նաև պետական և հավատարմագրված ոչ
պետական բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների ընդ նել թյան քնն թյ նների անցկացման համար
նախապատրաստվող հարցաթերթիկները (հարցաշարերը, քննական հարցերը, խնդիրները և այլ
առաջադրանքները) կազմվ մ են բացառապես պետական հանրակրթական դպրոցների (1-12-րդ դասարանների)
կրթական ծրագրերով նախատեսված, կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի կողﬕց պետական
հանրակրթական դպրոցներ մ օգտագործման համար երաշխավորված և առնվազն ﬔկ ս ﬓական տարվա
ընթացք մ պետական հանրակրթական դպրոցներ մ օգտագործված (դասավանդված) դասագրքերին,
ձեռնարկներին, խնդրագրքերին և ժողոված ներին համապատասխան:
(15-րդ հոդվածը խմբ. 21.02.00 ՀՕ-36, լրաց. 04.12.00 ՀՕ-114, փոփ., լրաց., խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 09.10.01
ՀՕ-237, խմբ., լրաց. 07.05.02 ՀՕ-338, փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն, խմբ., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն, լրաց., փոփ.
28.10.10 ՀՕ-153-Ն, խմբ. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն)

Հոդված 16.

Հանրակրթական հիﬓական ծրագրերի իրականաց մը

(վերնագիրը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)
1. Հանրակրթական հիﬓական ծրագրերն իրականացվ մ են հանրակրթական ս ﬓական
հաստատ թյ ններ մ և օրենքով սահմանված կարգով՝ հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող
մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ, կազմակերպ թյ ններ մ:
2. (մասն ժը կորցրել է 01.12.14 ՀՕ-201-Ն)
3. Հանրակրթական մասնագիտացված ծրագրերը մշակվ մ են ընդհան ր հանրակրթական ծրագրերի հիմքի
վրա` ռազմական, սպորտի, գիտ թյան, արհեստների կամ արվեստի որևէ բնագավառ մ սովորողների խորացված
հանրակրթ թյ ն ապահովել նպատակով:
4. Տարրական, հիﬓական և ﬕջնակարգ հանրակրթական ծրագրերը կառ ցվ մ են հաջորդական թյան
սկզբ նքով:
Հանրակրթական հիﬓական ծրագիրը (բացի նախադպրոցականից) չյ րացնել դեպք մ սովորողին չի
թ յլատրվ մ անցնել հանրակրթական ս ցման հաջորդ աստիճան:
5. Հանրակրթական հիﬓական ծրագրերի շրջանակներ մ տվյալ ս ﬓական տարվա ծրագիրը չյ րացրած
սովորողի հետագա ս ﬓառ թյ նը կարգավորվ մ է կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի
սահմանած կարգով:
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(16-րդ հոդվածը խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, փոփ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն)
Հոդված 17.

Նախադպրոցական կրթ թյ նը

1. Նախադպրոցական կրթ թյան հիﬓական խնդիրներն են`
1) երեխայի ֆիզիկական, բարոյական և մտավոր զարգացման հիմքերի ստեղծ մը.
2) մայրենի լեզվով հաղորդակցվել և այդ հիմքի վրա օտար լեզ ների ս ﬓասիրման նախադրյալների
ապահով մը.
3) հաշվետ տարրական կարող թյ նների զարգաց մը.
4) վարվեցող թյան տարրական կանոններին, հայրենի բն թյան և բնապահպան թյան, պատմ թյան և
ազգային մշակ յթի տարրերին ծանոթաց մը.
5) հայրենիքի նկատմամբ սիրո և նվիրված թյան զգաց մ ձևավորելը.
6) աշխատանքային տարրական կարող թյ նների և հմտ թյ նների ձեռքբեր մը.
7) դպրոցական ս ցման նախապատրաստ մը:
2. Նախադպրոցական կրթ թյան ծրագրերի իրականացման գործ մ գլխավոր դերը պատկան մ է
ընտանիքին: Պետ թյ նը պայմաններ է ստեղծ մ ընտանիք մ երեխաների դաստիարակ թյ նը
կազմակերպել համար:
3. Ընտանիքին աջակցել համար պետ թյ նն ստեղծ մ է նախադպրոցական հիﬓարկներ` տարբերակված
ծրագրերով մս ր-մանկապարտեզներ և մանկապարտեզներ:

◙
Հոդված 18.

Հանրակրթ թյ նը

(վերնագիրը փոփ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)
1. Հանրակրթ թյան նպատակը սովորողների մտավոր, հոգևոր, ֆիզիկական և սոցիալական որակների
համակողմանի և ներդաշնակ զարգաց ﬓ է, անձի` որպես ապագա քաղաքաց ձևավոր մը, մասնագիտական
կողﬓորոշ մը, նրան ինքն ր յն կյանքի և մասնագիտական կրթ թյանը նախապատրաստելը:
2. Հանրակրթ թյան հիﬓական խնդիրներն են`
1) սովորողների կողﬕց բն թյան, հասարակ թյան, տեխնիկայի, արտադր թյան և բնապահպան թյան
մասին հիﬓարար գիտելիքների յ րաց մը, շար նակական կրթ թյան համակարգ մ նրանց ինքնակրթ թյան և
ինքնազարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը.
2) համամարդկային և ազգային արժեքներին հաղորդակից, ազգային մշակ թային բարոյահոգեբանական
ժառանգ թյ նը կրող և գործ ն քաղաքացիական դիրքորոշ մ նեցող անհատ և քաղաքացի ձևավորելը.
3) սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակ թյան և նախնական զինպատրաստ թյան համալիր
ծրագիր իրականացնելը:
3. Միջնակարգ կրթ թյ նն իրականացվ մ է եռաստիճան ﬕջնակարգ հանրակրթական դպրոց մ` 12 տարի
ընդհան ր տևող թյամբ` հետևյալ հաջորդական աստիճաններով.
1) տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ).
2) ﬕջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ).
3) ավագ դպրոց (10-12-րդ դասարաններ):
4. Տարրական դպրոց մ ս ց մը նպատակա ղղվ մ է լեզվամտածող թյան և տրամաբան թյան հիմքերի,
ս ﬓառ թյան և աշխատանքային նախնական հմտ թյ նների ձևավորմանը, ազգային և համամարդկային
արժեքներին նախնական հաղորդակցմանը:
5. Միջին դպրոց մ ս ց մը նպատակա ղղվ մ է առողջ ապրելակերպի, աշխարհի և բն թյան վերաբերյալ
սովորողների գիտական պատկերացման ձևավորմանը, ինքն ր յն աշխատանքի, կրթ թյան և հասարակական
ինքն ր յն գործ նե թյան համար անհրաժեշտ գիտելիքների նվազագ յն ծավալի ապահովմանը:
Միջնակարգ հանրակրթական դպրոցի առաջին երկ աստիճանները կազմ մ են հիﬓական դպրոցը:
6. Ավագ դպրոց մ ս ց մը նպատակա ղղվ մ է հենքային հանրակրթական պատրաստ թյ նն
ապահովող գիտելիքների յ րացմանը: Ավագ դպրոց մ սովորողների հակ ﬓերին, կարող թյ ններին և
ընդ նակ թյ ններին համապատասխան կարող է լրաց ցիչ կրթական ծրագրերով իրականացվել
տարբերակված (հոսքային) ս ց մ:
Միջին և ավագ դպրոց մ հայոց լեզ և հայ գրական թյ ն, հայոց պատմ թյ ն առարկաների ս ց ﬓ
ավարտվ մ է գիտելիքների պարտադիր ամփոփիչ ատեստավորմամբ:
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7. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ տասներկ ամյա ﬕջնակարգ կամ նախնական (արհեստագործական)
մասնագիտական կամ ﬕջին մասնագիտական կրթ թյ նը պարտադիր է ﬕնչև սովորողի 19 տարին լրանալը, եթե
այդ իրավ նքը չի իրացվել ավելի վաղ:
Միջնակարգ կրթ թյ նը պետական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ անվճար է:
Պարտադիր ﬕջնակարգ կամ նախնական (արհեստագործական) մասնագիտական կամ ﬕջին
մասնագիտական կրթ թյան պահանջը չի տարածվ մ Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան
որոշմամբ սահմանված կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող երեխաների որոշակի խմբերի
վրա:
(18-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 13.04.06 ՀՕ-48-Ն, խմբ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն, փոփ.,
խմբ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն, խմբ. 08.04.15 ՀՕ-20-Ն)

Հոդված 19.

Հատ կ կրթ թյ նը

(վերնագիրը փոփ. 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)
1. (մասն ժը կորցրել է 16.03.04 ՀՕ-57-Ն)
2. Պետ թյ նն ստեղծ մ է հատ կ հաստատ թյ ններ (այդ թվ մ` երկարօրյա և գիշերօթիկ)` կրթ թյան
առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող երեխաների կրթ թյ նը կազմակերպել նպատակով: Հատ կ
հաստատ թյ նների տիպերը սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
3. Կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող երեխաների կրթ թյ նը ծնողների ընտր թյամբ
կարող է իրականացվել ինչպես ընդհան ր հանրակրթական, այնպես էլ հատ կ հաստատ թյ ններ մ` հատ կ
ծրագրերով:
4. (մասը հանվել է 25.05.05 ՀՕ-137-Ն)
5. Վարքի շեղ մ նեցող անչափահասների ս ց մը և վերադաստիարակ ﬓ իրականացն մ են
հանրակրթական դպրոցները` հաշվի առնելով սովորողների հոգեբանական առանձնահատկ թյ նները:
(19-րդ հոդվածը փոփ.16.03.04 ՀՕ-57-Ն, 25.05.05 ՀՕ-137-Ն, 10.07.09 ՀՕ-161-Ն)

Հոդված 20.

Արտադպրոցական դաստիարակ թյ նը

1. Արտադպրոցական դաստիարակ թյան նպատակը սովորողների ազատ ժամանցի կազմակերպման ﬕջոցով
նրանց հետաքրքր թյ նների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է, և նպատակա ղղված է նրանց հոգևոր,
գեղագիտական, ֆիզիկական զարգացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակ թյանը, բնապահպանական և
կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը:
2. Արտադպրոցական դաստիարակ թյ նն իրականացվ մ է մանկապատանեկան ստեղծագործական և
գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցների, ակ մբների, պատանի
հայրենասերների, տեխնիկների, բնասերների և տ րիստական կայանների, մարզադպրոցների, առողջարարական
ճամբարների և արտադպրոցական դաստիարակ թյ ն իրականացնող այլ կազմակերպ թյ նների ﬕջոցով:

Հոդված 21.

Մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականաց մը

1. Մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններն իրականացն մ են ս յն օրենքով նախատեսված,
կրթական տարբեր մակարդակներին բավարարող կրթական ծրագրեր՝ նախնական (արհեստագործական), ﬕջին և
բարձրագ յն մասնագիտական որակավորմամբ կադրեր պատրաստել նպատակով:
2. Մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և հավատարմագրված ոչ պետական
ս ﬓական հաստատ թյ նների կրթական մասնագիտ թյ նների ցանկը, ինչպես նաև համապատասխան
մասնագիտական որակավոր ﬓերի ս ցման տևող թյ նը՝ ըստ մասնագիտ թյ նների, և կրթ թյան հիմքը,
կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի ներկայացմամբ, հաստատ մ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
(21-րդ հոդվածը խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն)

Հոդված 22.

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթ թյ ն

1. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթ թյան նպատակը նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելն է:
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2. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթ թյ նն իրականացվ մ է արհեստագործական
ս ﬓարաններ մ, այլ մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ, ս ﬓական կենտրոններ մ,
քրեակատարողական հիﬓարկներ մ։
3. Համապատասխան լիցենզիայի առկայ թյան դեպք մ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)
կրթ թյ նը կարող է իրականացվել նաև անհատական մասնագիտական ս ցման ձևով (վարպետային
ս ց մ), որի իրականացման կարգը սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
4. Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթ թյան հիմքը՝ ըստ մասնագիտ թյ նների,
սահման մ է կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
(22-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն)

Հոդված 23.

Միջին մասնագիտական կրթ թյ նը

1. Միջին մասնագիտական կրթ թյան նպատակը առնվազն հիﬓական ընդհան ր կրթ թյան հիմքի վրա
ﬕջին մասնագիտական որակավորմամբ մասնագետներ պատրաստելն է:
2. Մասնագիտ թյ նների ցանկը, որոնց գծով թ յլատրվ մ է հիﬓական ընդհան ր կրթ թյան հիմքի վրա
ﬕջին մասնագիտական կրթ թյան կազմակերպ մ, հաստատ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյ նը:
3. Միջին մասնագիտական կրթ թյ նն իրականացվ մ է ﬕջին մասնագիտական ս ﬓական
հաստատ թյ ններ մ` քոլեջներ մ և ս ﬓարաններ մ, որոնք կարող են իրականացնել նաև
հանրակրթական արհեստագործական կրթական ծրագրեր:
4. Միջին մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ նների ավարտական ատեստավոր մ անցած
շրջանավարտներին շնորհվ մ է մասնագետի որակավոր մ:
Միջին մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ նների բարձր առաջադիմ թյ ն ց ցաբերած
շրջանավարտները կարող են կրթ թյ նը շար նակել բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ
համապատասխան մասնագիտ թյամբ` երկրորդ կ րս մ` հեռակա ս ցմամբ: Միջին մասնագիտական
ս ﬓական հաստատ թյ նների բարձր առաջադիմ թյ ն ց ցաբերած շրջանավարտների` բարձրագ յն
ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ համապատասխան մասնագիտ թյամբ կրթ թյ նը շար նակել կարգը
սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
(23-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 19.05.14 ՀՕ-17-Ն)

Հոդված 24.

Բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյ նը

1. Բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան նպատակը բարձր մասնագիտական որակավորման կադրերի
պատրաստ ﬓ վերաորակավոր ﬓ է, ﬕջնակարգ ընդհան ր և ﬕջին մասնագիտական կրթ թյան հիմքի վրա
անձի` կրթ թյան զարգացման պահանջմ նքների բավարար մը:
2. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ գործ մ են բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների հետևյալ
տարատեսակները` համալսարան, ինստիտ տ, ակադեﬕա, կոնսերվատորիա:
3. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան կարգավիճակը որոշվ մ է նրա կրթական ծրագրերով,
կազմակերպական-իրավական ձևով, պետական հավատարմագրման առկայ թյամբ:
4. Հայաստանի Հանրապետ թյ ն մ սահմանվ մ են բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան
որակավորման հետևյալ աստիճանները.
1) բակալավր.
2) դիպլոմավորված մասնագետ.
3) մագիստրոս:
5. Դիպլոմավորված մասնագետ պատրաստող բ հերի մասնագիտ թյ նների ցանկը կրթ թյան
կառավարման պետական լիազորված մարﬓի ներկայացմամբ հաստատ մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյ նը:
6. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նը, իր բն յթին համապատասխան և օրենքով սահմանված
կարգով, կրթ թյան պետական կառավարման մարﬓի հետ համաձայնեցրած մասնագիտ թյ նների գծով կարող
է իրականացնել նաև հանրակրթական, նախնական (արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթական
ծրագրեր:
(24-րդ հոդվածը խմբ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, լրաց. 19.05.14 ՀՕ-17-Ն)

Հոդված 25.
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1. Հետբ հական մասնագիտական կրթ թյան նպատակը բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյամբ անձանց
կրթական մակարդակի և գիտամանկավարժական որակավորման բարձրաց ﬓ է:
2. Հետբ հական մասնագիտական կրթ թյ նն իրականացվ մ է բարձրագ յն ս ﬓական
հաստատ թյ նների և գիտական կազմակերպ թյ նների ասպիրանտ րայ մ, ինտերնատ րայ մ,
օրդինատ րայ մ` հետազոտողի, կլինիկական օրդինատորի կրթական ծրագրերով:
(25-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)

Հոդված 26.

Լրաց ցիչ կրթ թյ նը

1. Լրաց ցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվ մ են անձի ամբողջ կյանքի ընթացք մ մասնագիտական և
անձնական կրթական պահանջմ նքները բավարարել նպատակով և համարվ մ են ոչ ֆորմալ ս ց մ
ապահովել ﬕջոց։
2. Լրաց ցիչ կրթական ծրագրերի խնդիրն է կատարելագործել, արդիականացնել և լրացնել ﬕնչ այդ ձեռք
բերված (նախընթաց) գիտելիքները, կարող թյ նները, հմտ թյ նները և արժեքները։
3. Լրաց ցիչ կրթական ծրագրերը կազմակերպվ մ են վերապատրաստ ﬓերի, խմբային և անհատական
մասնագիտական ս ցման և կարճաժամկետ ս ցման դասընթացների ﬕջոցով, որոնց ս ﬓառ թյան
արդյ նքները կարող են օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով գնահատվել և ճանաչվել։
4. Լրաց ցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը, ինչպես նաև ոչ ֆորմալ և
ինֆորմալ ս ցման արդյ նքների գնահատման և ճանաչման կարգը սահման մ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
5. Ս յն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերով շնորհված ﬕասնական նմ շի փաստաթ ղթը
(վկայականը և ներդիրը) կարող է գործատ ի կողﬕց ընդ նվել որպես մասնագիտական գործ նե թյան կամ
որոշակի զբաղմ նքի համար անհրաժեշտ պարտադիր նախապայման:
(26-րդ հոդվածը խմբ. 21.06.14 ՀՕ-83-Ն)

ԳԼ
Ս
Հոդված 27.

Խ 3.

ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ

ԹՅ

ՆՆԵՐԸ

Ուս ﬓական հաստատ թյան կարգավիճակը

1. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նը իրավաբանական անձի կարգավիճակ նեցող
կազմակերպ թյ ն է, որը, ս յն օրենքին, օրենքներին իրավական այլ ակտերին համապատասխան, ձեռք է
բեր մ իր խնդիրների իրականացման համար անհրաժեշտ իրավ նքներ և պարտական թյ ններ:
2. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նը, իր գործ նե թյան նպատակին համապատասխան, կարող է
իրականացնել վճարովի ս ﬓական, հետազոտական և գիտաարտադրական ծառայ թյ ններ և վճարովի
ս ց մ` Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով:
3. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նն նի հաշվեկշիռ, նախահաշիվ և բանկային հաշիվ:
4. (կետն ժը կորցրել է 26.07.01 ՀՕ-209)
5. Ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյ նները կարող են նենալ օրենքով նախատեսված ցանկացած
կազմակերպական-իրավական ձև:
(27-րդ հոդվածը խմբ., փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, փոփ. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն)

Հոդված 28.

Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների ինքնավար թյ նը և ակադեﬕական
ազատ թյ նները

(վերնագիրը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)
1. Բ հական (ռազմա ս ﬓական հաստատ թյան) պրոֆեսորադասախոսական կազմը, գիտաշխատողները
սանողները (կ րսանտները, նկնդիրները) օժտված են ակադեﬕական ազատ թյ ններով: Նրանք իրավ նք
նեն մասնակցել համալսարանի գործ նե թյանն առնչվող բոլոր խնդիրների քննարկմանը և ընտրովի
մարﬕնների աշխատանքին:
2. Պրոֆեսորադասախոսական կազմը, պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան, ազատ է
դասավանդվող ս ﬓական նյ թի շարադրման և դասավանդման ﬔթոդների ընտր թյան ﬔջ:
3. Բ հական գիտաշխատողները սեփական նախաձեռն թյամբ հետազոտական թեմաների ընտր թյ նը և
մշակ ﬓ իրականացնելիս ազատ են:
և
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4. Ուսանողները (կ րսանտները, նկնդիրները) ազատ են գիտելիքներ ստանալ , հետազոտ թյ ններով
զբաղվել ` ըստ իրենց հակ ﬓերի: Նրանք կարող են մասնակցել ս ցման որակն ապահովող գործառ յթներին
և գնահատել պրոֆեսորադասախոսական կազﬕ գործ նե թյան արդյ նավետ թյ նը:
5. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան ընտրովի պաշտոններն են` ռեկտոր, ռազմա ս ﬓական
հաստատ թյան պետի ս ﬓական գծով տեղակալ, մասնաճյ ղի (կրթահամալիրի) տնօրեն, ֆակ լտետի
դեկան ( ս ﬓական ստորաբաժանման ղեկավար, ռազմա ս ﬓական հաստատ թյան ֆակ լտետի պետ),
ամբիոնի վարիչ (ռազմա ս ﬓական հաստատ թյան ամբիոնի պետ, ցիկլի պետ, խմբի պետ), պրոֆեսոր,
դոցենտ, ասիստենտ, դասախոս: Այդ պաշտոնները զբաղեցվ մ են բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան
կառավարման մարﬕններ մ` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան (մասնաճյ ղի) խորհ րդ, գիտական
խորհ րդ, ֆակ լտետի ( ս ﬓական ստորաբաժանման) խորհ րդ, հավակնորդների թեկնած թյ նները
քննարկել և գաղտնի (փակ) քվեարկ թյամբ ընտրել արդյ նքով:
(մասը հանվել է 18.04.01 ՀՕ-174)
6. Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը յ րաքանչյ ր տարվա համար սահման մ է պետական
պատվեր՝ ըստ մասնագիտ թյ նների, ս ﬓական հաստատ թյ նների նպատակային ս ցմամբ
սանողներին, այդ թվ մ՝ սահմանաﬔրձ, ինչպես նաև բարձրլեռնային բնակավայրերի:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նները տվյալ ս ﬓական տար մ անվճար ս ցման
համակարգ ընդ նված սանողների թվի տասը տոկոսի չափով իրենց ﬕջոցների հաշվին ըստ առաջադիմ թյան
փոխհատ ց մ են վճարովի ս ցման համակարգի սանողների սման վարձը՝ ըստ Հայաստանի
Հանրապետ թյան կրթ թյան պետական կառավարման լիազոր մարﬓի հաստատած՝ մասնագիտ թյ ններին
հատկացված տեղերի քանակի:
Կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան
հաստատած վճարովի ընդհան ր տեղերի սահման մ բ հերի առաջարկների հիման վրա, ըստ բ հերի և
մասնագիտ թյ նների, հաստատ մ է վճարովի ս ցման տեղերը:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նը վճարովի համակարգ մ սովորող սանողական համակազﬕ
առնվազն տասը տոկոսին` սանողների վարձավճարներից գոյացած բյ ջեի առնվազն յոթ տոկոսի չափով, իր
ﬕջոցների հաշվին` հիմք ընդ նելով բարձր առաջադիմ թյ նը և սոցիալական խ մբը, իրականացն մ է
սանողական նպաստի ձևով սման վարձի մասնակի փոխհատ ց մ:
Վճարովի հիմ նքներով սովորողներն սման վարձը կարող են մ ծել ըստ կիսամյակների:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նները ըստ անհրաժեշտ թյան սահման մ են նաև սման վարձի
ամսական վճարման ﬔխանիզﬓեր:
7. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նն իրավաս է տնօրինել սեփական ֆինանսական ﬕջոցները`
ապահովելով մասնաճյ ղի, ֆակ լտետի ( ս ﬓական ստորաբաժանման) ֆինանսական գործ նե թյան
ինքն ր յն թյ նը` բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյանը համապատասխան:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան ծախսերի նախահաշվի նախագիծը ձևավորվել ց հետո
յ րաքանչյ ր օրաց ցային տարվա վերջ մ հաստատվ մ է բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան
խորհրդ մ և ներկայացվ մ կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕն:
8. Երևանի պետական համալսարանը կրթական և գիտամշակ թային ինքնավար հաստատ թյ ն է, որի
կարգավիճակի առանձնահատկ թյ նները սահման մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
8.1. Ռազմա ս ﬓական հաստատ թյ նների կարգավիճակի առանձնահատկ թյ նները սահմանվ մ են
օրենքով և ռազմա ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյամբ:
9. Պետ թյան կողﬕց սանողական նպաստի ձևով սման վճարի լրիվ փոխհատ ցմամբ (անվճար) տեղերի
մրց յթից դ րս ﬓացած դիմորդները Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով
կարող են մասնակցել պետական և ոչ պետական բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների ներկայացրած
հայտերի հիման վրա կրթ թյան պետական կառավարման լիազոր մարﬓի կողﬕց հատկացված վճարովի տեղերի
մրց յթին: Այս կարգով հրամանագրված սանողները չեն կարող օգտվել «Զինապարտ թյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի արտոն թյ ններից:
10. Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան կառավարման մարﬕններ մ անդաﬓերի թվի առնվազն 25
տոկոսն սանողներն են, որոնց առաջադր ﬓ ընտր թյ նն իրականացն մ է համապատասխան մակարդակի
սանողական ինքնակառավարման ընտրովի ներկայաց ցչական մարﬕնը` սանողական խորհ րդը:
Բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյան սանողական խորհրդի կանոնադր թյ նը հաստատվ մ է
կրթ թյան պետական կառավարման լիազոր մարﬓի կողﬕց:
(28-րդ հոդվածը լրաց. 04.12.00 ՀՕ-114, փոփ., լրաց. 18.04.01 ՀՕ-174, փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ., փոփ.
14.12.04 ՀՕ-63-Ն, փոփ. 02.10.07 ՀՕ-210-Ն, խմբ. 10.09.08 ՀՕ-162-Ն, խմբ., փոփ. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, խմբ. 08.02.11
ՀՕ-50-Ն, փոփ. 30.04.13 ՀՕ-37-Ն, լրաց., փոփ. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, խմբ. 19.05.14 ՀՕ-22-Ն, փոփ. 22.06.15 ՀՕ-100-Ն,
լրաց. 03.02.16 ՀՕ-27-Ն)

Հոդված 29.
http://www.arlis.am/
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1. Պետական ս ﬓական հաստատ թյան հիﬓադիրը Հայաստանի Հանրապետ թյ նն է` ի դեմս
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան կամ պետական համապատասխան լիազորված մարﬓի:
2. Համայնքային (թաղային) ս ﬓական հաստատ թյան հիﬓադիրը համայնքը (թաղը) է` ի դեմս համայնքի
ինքնակառավարման մարﬕնների:
3. Ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյան հիﬓադիր կարող են լինել ֆիզիկական և (կամ)
իրավաբանական անձինք:
4. Ռազմական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ս ﬓական հաստատ թյ ններ կարող
է հիﬓադրել ﬕայն Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:

Հոդված 30.

Ուս ﬓական հաստատ թյան ստեղծ մը

(վերնագիրը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209)
1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նն ստեղծվ մ է հիﬓադրի (հիﬓադիրների) որոշմամբ:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նն ստեղծված է համարվ մ հիﬓադրի (հիﬓադիրների) կողﬕց դրա
կանոնադր թյ նը հաստատել և օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանց մ ստանալ պահից:
(30-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209)

Հոդված 31.
1. Ուս
գործ նե
2. Ուս
3. Ուս
հաստատ

Ուս ﬓական հաստատ թյան անվան մը և գտնվել

վայրը

ﬓական հաստատ թյ նն նի անվան մ, որ մ նշվ մ է դրա կազմակերպական-իրավական ձևը,
թյան բն յթը և գտնվել վայրը:
ﬓական հաստատ թյան գտնվել վայրը դրա մշտական գործող մարﬓի գտնվել վայրն է:
ﬓական հաստատ թյան և դրա մասնաճյ ղերի անվան ﬓերն գտնվել վայրերը նշվ մ են
թյան կանոնադր թյ ն մ:

Հոդված 32.

Ուս ﬓական հաստատ թյան հիﬓադիր փաստաթ ղթը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյան հիﬓադիր փաստաթ ղթը դրա հիﬓադրի (հիﬓադիրների) հաստատած
կանոնադր թյ նն է:
2. Կանոնադր թյան պահանջները պարտադիր են ս ﬓական հաստատ թյան և դրա հիﬓադիրների
համար:
3. Ուս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյ ն մ նշվ մ են հաստատ թյան անվան մը,
կազմակերպական-իրավական ձևը, հաստատ թյան գտնվել վայրը, գործ նե թյան առարկան և նպատակները,
կառավարման կարգը, տվյալներ` մասնաճյ ղերի վերաբերյալ, ս ﬓական հաստատ թյան գ յքի ձևավորման
աղբյ րները, կանոնադր թյ ն մ փոփոխ թյ ններ և լրաց ﬓեր կատարել կարգը, ս ﬓական
հաստատ թյան լ ծարման դեպք մ` գ յքի տնօրինման կարգը:
Ուս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյ նը կարող է պար նակել Հայաստանի Հանրապետ թյան
օրենսդր թյանը չհակասող այլ դր յթներ:

Հոդված 33.

Ուս ﬓական հաստատ թյան վերակազմակերպ մը

(վերնագիրը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209)
1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը կարող է վերակազմակերպվել Հայաստանի Հանրապետ թյան
քաղաքացիական օրենսգրքին և այլ օրենքներին համապատասխան:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը կարող է վերակազմակերպվել ﬕաձ լման, ﬕացման, բաժանման,
առանձնացման և վերակազմավորման ձևերով:
(33-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209)

Հոդված 34.

Ուս ﬓական հաստատ թյան մասնաճյ ղերը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը կարող է ստեղծել մասնաճյ ղեր:
http://www.arlis.am/
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2. Մասնաճյ ղն իրավաբանական անձ չէ և գործ մ է ս ﬓական հաստատ թյան հաստատած
կանոնադր թյան համաձայն:
Օտարերկրյա ս ﬓական հաստատ թյ նների մասնաճյ ղերի ստեղծ մը և գործ նե թյ նը
կարգավորվ մ են ս յն օրենքով կամ ﬕջպետական պայմանագրերով:
Մասնաճյ ղի ղեկավարները նշանակվ մ են ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյամբ
նախատեսված կարգով:
3. Մասնաճյ ղերը գործ մ են իրենց ստեղծող ս ﬓական հաստատ թյ նների ան նից: Ուս ﬓական
հաստատ թյ նները պատասխանատվ թյ ն են կր մ իրենց մասնաճյ ղերի գործ նե թյան համար:

Հոդված 35.

Ուս ﬓական հաստատ թյան լ ծար մը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը լ ծարվ մ է`
1) հիﬓադիրների կամ կանոնադր թյամբ դրա համար լիազորված իրավաբանական անձի մարﬓի որոշմամբ.
2) դատարանի կողﬕց իրավաբանական անձի գրանց ﬓ անվավեր ճանաչելով` կապված դրա ստեղծման
ժամանակ թ յլ տրված` օրենքի կամ իրավական ակտերի խախտ ﬓերի հետ.
3) դատարանի վճռով` առանց թ յլտվ թյան (լիցենզիայի) կամ օրենքով արգելված գործ նե թյ ն
իրականացնել դեպք մ.
4) ս ﬓական հաստատ թյան սնանկ թյան հետևանքով.
5) օրենքով նախատեսված այլ դեպքեր մ:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը լ ծարվելիս դրա պարտատերերի պահանջները բավարարվ մ են
Հայաստանի Հանրապետ թյան քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված կարգով:
3. Պարտատերերի պահանջները բավարարել ց հետո ս ﬓական հաստատ թյան ﬓացած գ յքը
հանձնվ մ է դրա հիﬓադիրներին, եթե օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ ս ﬓական հաստատ թյան
կանոնադր թյամբ այլ բան նախատեսված չէ:
4. Ուս ﬓական հաստատ թյան լ ծար մը համարվ մ է ավարտված, իսկ դրա գոյ թյ նը` դադարեցված,
իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մատյան մ այդ մասին գրառ մ կատարել պահից:
5. Լ ծարված ս ﬓական հաստատ թյան սովորողների հետագա ս ցման կարգը սահման մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը:
(35-րդ հոդվածը փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209)

ԳԼ
ԿՐԹ

Հոդված 36.

Խ 4.

ԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՎԱՐ

ՄԸ

Կրթ թյան բնագավառ մ` Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան
իրավաս թյ նը

Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը`
1) ապահով մ է պետական կրթական քաղաքական թյան իրականաց մը.
2) հաստատ մ է պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը.
2.1) սահման մ է որակավոր ﬓերի ազգային շրջանակը և հաստատ մ է կրթ թյան որակավորման
աստիճանների ընդհանրական բն թագրերը.
3) հաստատ մ է ս ցանվող մասնագիտ թյ նների ցանկը.
4) հաստատ մ է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), ﬕջին
մասնագիտական և բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան պետական պատվերը.
5) հաստատ մ է պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների օրինակելի կանոնադր թյ նները.
6) հաստատ մ է պետական նմ շի ավարտական փաստաթղթերի ձևերը.
6.1) սահման մ է լրաց ցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման և իրականացման կարգը.
6.2) սահման մ է ոչ ֆորմալ և ինֆորմալ ս ցման արդյ նքների գնահատման և ճանաչման կարգը.
7) իրականացն մ է օրենքով սահմանված այլ լիազոր թյ ններ:
(36-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 04.02.10 ՀՕ-20-Ն, 21.06.14 ՀՕ-83-Ն)

Հոդված 37.

http://www.arlis.am/

Կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի իրավաս թյ նը

16/23

3/8/2018

DocumentView

Կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը`
1) մշակ մ է կրթ թյան զարգացման պետական ծրագիրը, պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և
հաստատման կարգը.
2) վերահսկող թյ ն է իրականացն մ կրթ թյան զարգացման պետական ծրագրի և պետական կրթական
չափորոշիչների կիրառման նկատմամբ.
2.1) սահման մ է կրթ թյան որակի գնահատման չափանիշները՝ ըստ ղղ թյ նների։ Դրանք կարող են հիմք
դառնալ մասնագիտական կրթ թյան հավատարմագրման չափանիշները սահմանել համար.
3) ապահով մ է օրինակելի հանրակրթական ծրագրերի, ս ﬓական պլանների, առարկայական ծրագրերի,
դասագրքերի և ս ﬓական ձեռնարկների մշակ մը և հրատարակ մը.
4) իրականացն մ է ս ﬓական հաստատ թյ նների լիցենզավոր մը.
5) մշակ մ է պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների օրինակելի կանոնադր թյ նները.
6) հաստատ մ է ս ﬓական հաստատ թյ նների մանկավարժական և ղեկավար կադրերի որակավորման
կարգը.
6.1) հաստատ մ է որակավորման բն թագրերը՝ ըստ մասնագիտ թյ նների և կրթական աստիճանների.
7) ձևավոր մ է ս ﬓական մասնագիտ թյ նների ցանկերը.
8) մշակ մ է հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), ﬕջին մասնագիտական և
բարձրագ յն մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ նների պետական պատվերը.
9) հաստատ մ է պետական և հավատարմագրված ոչ պետական նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական), ﬕջին և բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների ընդ նել թյան կանոնները,
վերահսկ մ է դրանց իրականաց մը.
10) հաստատ մ է ս ﬓական հաստատ թյ նների սովորողների գիտելիքների փոխադրական և ամփոփիչ
ստ գման կարգը.
11) սահմանված կարգով հաստատ մ է հավատարմագրված բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների
գիտական խորհ րդների շնորհած պատվավոր կոչ ﬓերը և տիտղոսները.
12) մշակ մ է կրթ թյան բոլոր աստիճանների գծով պետական նմ շի ավարտական փաստաթղթերի ձևերը.
13) սահման մ է օտարերկրյա պետ թյ նների կրթական փաստաթղթերի համարժեք թյան որոշման և
ճանաչման կարգը.
14) ապահով մ է պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների զարգացման ծրագրերի ձևավոր մը,
իրականաց մը և վերահսկ մը.
15) համաձայն թյ ն է տալիս մարզպետարանների և համայնքների կրթ թյան վարչ թյ նների (բաժինների)
ղեկավարների և հանրակրթական ս ﬓական հաստատ թյ նների տնօրենների նշանակման ազատման
վերաբերյալ` Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով.
15.1) համաձայն թյ ն է տալիս պետական համապատասխան լիազորված մարﬓի կողﬕց ս ﬓական
հաստատ թյ նների վերակազմակերպման և լ ծարման վերաբերյալ.
16) իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով և կառավար թյան որոշ ﬓերով
սահմանված այլ լիազոր թյ ններ:
Կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը ս յն հոդվածի 3-րդ, 6-րդ, 6.1-ին, 7-րդ, 10-րդ և 14րդ կետերով սահմանված իրավաս թյ նները ռազմական կրթ թյան ոլորտ մ իրականացն մ է պետական
համապատասխան լիազորված մարﬓի հետ համատեղ:
(37-րդ հոդվածը խմբ. 15.05.01 ՀՕ-187, խմբ., լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն, 04.02.10 ՀՕ-20-Ն,
փոփ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն, լրաց. 30.09.13 ՀՕ-99-Ն, 16.03.16 ՀՕ-34-Ն)

Հոդված 371. Կրթ թյան պետական տեսչ թյ նը
Կրթ թյան զարգացման պետական ծրագրի իրականացման, պետական կրթական չափորոշիչների կիրառման,
կրթ թյան իրավ նքի, կրթական համակարգի սոցիալական երաշխիքների, կրթ թյան որակի բարձրացման և
կրթական ծրագրերի յ րացման ապահով մը վերահսկողական գործառ յթների ﬕջոցով իրականացն մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի կրթ թյան պետական
տեսչ թյ նը, որի գործ նե թյ նը կարգավորվ մ է «Կրթ թյան պետական տեսչ թյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքով:
(371-ին հոդվածը լրաց. 15.11.05 ՀՕ-234-Ն)

Հոդված 38.

Հանրակրթ թյան բնագավառ մ մարզպետի իրավաս թյ նը

Մարզպետը`
1) ապահով մ է մարզի տարածք մ պետական կրթական քաղաքական թյան իրականաց մը.
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2) վերահսկ մ է նախադպրոցական և հանրակրթական ս ﬓական հաստատ թյ նների կողﬕց
Հայաստանի Հանրապետ թյան կրթ թյան մասին օրենսդր թյան և կրթ թյան պետական կառավարման
լիազորված մարﬓի ընդ նած նորմատիվ ակտերի կատար մը, ապահով մ է կրթական և դաստիարակչական
ծրագրերի իրականաց մը` պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան.
3) համակարգ մ և վերահսկ մ է դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառ մը, ապահով մ է նրանց
ընդգրկ ﬓ ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ.
4) ապահով մ է պետական ս ﬓական հաստատ թյ ններին օգտագործման իրավ նքով հանձնված
շենքերի կառ ց մը, շահագործ մը և պահպան մը.
5) իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված
լիազոր թյ ններ:
(38-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209)

Հոդված 39.

Հանրակրթ թյան բնագավառ մ համայնքի ղեկավարի իրավաս թյ նը

Համայնքի ղեկավարը պարտադիր լիազոր թյան կարգով`
1) ս ﬓական հաստատ թյ նների ինքնակառավարման սկզբ նքին համապատասխան աջակց մ է
համայնքի տարածք մ պետական կրթական քաղաքական թյան իրականացմանը` Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ սահմանված կարգով.
2) իրականացն մ է նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հաշվառ մը, ապահով մ է
նրանց ընդգրկ ﬓ ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ.
3) իրականացն մ է Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ
լիազոր թյ ններ:

Հոդված 40.

Ուս ﬓական հաստատ թյան իրավաս թյ նը և կառավար մը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նն իր իրավաս թյան շրջանակներ մ կազմակերպ մ իրականացն մ է
ընդ նել թյան և ս ﬓական գործընթացի ﬔթոդական ապահովման, կազմակերպման և իրականացման,
կադրերի ընտր թյան և տեղաբաշխման, գիտական, ֆինանսական, տնտեսական և այլ գործ նե թյ ն` ս յն
օրենքին, Հայաստանի Հանրապետ թյան այլ օրենքներին, իրավական ակտերին և տվյալ ս ﬓական
հաստատ թյան կանոնադր թյանը համապատասխան:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյան կառավար ﬓ իրականացվ մ է ս յն օրենքին, այլ իրավական ակտերին և
ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյանը համապատասխան:
3. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը կառավարվ մ է ﬕանձնյա ղեկավարման և ինքնավար թյան
սկզբ նքների զ գորդմամբ:
4. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների կառավարման մարﬕններն են` հոգաբարձ ների խորհ րդը,
ս ﬓական հաստատ թյան խորհ րդը, ընդհան ր ժողովը, գիտական խորհ րդը, գործադիր մարﬕնը:
Ուս ﬓական հաստատ թյ նների կառավարման մարﬕնները, դրանց ձևավորման կարգը և լիազոր թյ նները
սահմանվ մ են ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյամբ:
5. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը ղեկավար մ է տնօրենը, ռեկտորը (պետը), որը նշանակվ մ (ընտրվ մ) և
ազատվ մ է ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյան համաձայն:
Պետական ս ﬓական հաստատ թյան տնօրենը, ռեկտորը (պետը) չի կարող ﬕաժամանակ զբաղեցնել այլ
պետական պաշտոն կամ կատարել վճարովի այլ աշխատանք, բացի գիտամանկավարժական և ստեղծագործական
աշխատանքից:
6. Ուս ﬓական հաստատ թյան կառավարման բարձրագ յն և գործադիր մարﬕնների ﬕջև
լիազոր թյ նները սահմանազատվ մ են ս ﬓական հաստատ թյան կանոնադր թյամբ:
(40-րդ հոդվածը լրաց. 21.02.00 ՀՕ-36, փոփ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ. 01.12.14 ՀՕ-201Ն)

Հոդված 41.

Կրթական գործ նե թյան լիցենզավոր մը

1. Օրենքով նախատեսված կրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել ﬕայն լիցենզիայի առկայ թյան
դեպք մ: Լիցենզիան տրվ մ է ս ﬓական հաստատ թյանը հետևյալ պահանջների բավարարման դեպք մ.
1) հիﬓական մանկավարժական և պրոֆեսորադասախոսական կազմ.
2) լաբորատոր բազա և ս ﬓական տարածք.
3) ս ﬓաﬔթոդական ապահով մ.
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4) գրադարանային-տեղեկատվական համակարգ.
5) ս ﬓաարտադրական պրակտիկայի բազա:
2. Կրթական գործ նե թյան լիցենզիան տալիս է կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնը:
3. Կրթական ծրագրերի լիցենզավոր ﬓ իրականացվ մ է օրենքով և Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյան սահմանած կարգով:
(41-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209)

Հոդված 42.

Պետական հավատարմագր մը

1. Միջին և բարձրագ յն մասնագիտական կրթ թյան գծով պետական հավատարմագր ﬓ իրականացվ մ է
ըստ ս ﬓական հաստատ թյ նների և դրանց մասնագիտ թյ նների:
2. Հավատարմագրման կարգը, չափանիշները և հավատարմագրի գործող թյան ժամկետները հաստատ մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը` կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի
ներկայացմամբ:
3. Անկախ մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյան գերատեսչական ենթակայ թյ նից և
կազմակերպաիրավական ձևից` պետական հավատարմագր ﬓ իրականացվ մ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան կառավար թյան սահմանած կարգով:
4. Պետական հավատարմագրման պայմաններն են`
1) պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան ս ցման որակի ապահով մը.
2) (ենթակետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
3) ս ﬓական հաստատ թյան գծով` այդ հաստատ թյան մասնագիտ թյ նների առնվազն 75 տոկոսի
պետական հավատարմագրման առկայ թյ նը:
5. Նոր մասնագիտ թյ ններ բացել դեպք մ ս ﬓական հաստատ թյ նը պահպան մ է իր պետական
հավատարմագրված կարգավիճակը, եթե ապահովված են ս յն օրենքի 42 հոդվածի 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի
պահանջները:
6. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նները և դրանց մասնագիտ թյ նները, ինչպես նաև ոչ պետական
ս ﬓական հաստատ թյ նների բժշկական մասնագիտ թյ նները պարտադիր պետք է անցնեն
հավատարմագրման գործընթաց:
7. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների, դրանց մասնագիտ թյ նների հավատարմագր ﬓ իրականացվ մ է
առանձին փ լերով՝ ըստ կրթական ծրագրերի:
8. Ուս ﬓական հաստատ թյան առանձնացված կառ ցվածքային ստորաբաժան ﬓերի
(կրթահամալիրների, մասնաճյ ղերի) կրթական գործ նե թյ նը լիցենզավորվ մ, իսկ այդ
ստորաբաժան ﬓերը և դրանց մասնագիտ թյ նները հավատարմագրվ մ են ընդհան ր հիմ նքներով` ս յն
օրենքով սահմանված կարգով:
9. Պետական հավատարմագրման վկայականը հաստատ մ է ս ﬓական հաստատ թյան կողﬕց
իրականացվող կրթական ծրագրերի մակարդակը, դրանց բովանդակ թյան և շրջանավարտների որակի
համապատասխան թյ նը պետական կրթական չափորոշիչների պահանջներին:
10. Լիցենզիա և պետական հավատարմագրման վկայական շնորհել կամ այդ փաստաթղթեր մ
փոփոխ թյ ններ կատարել դեպք մ գանձվ մ է պետական տ րք` «Պետական տ րքի մասին» Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով և չափերով:
(42-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)

Հոդված 43.

Պետական վերահսկող թյ նն

ս ցման որակի նկատմամբ

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների լիցենզավորման համար եզրակաց թյ ն տալ նպատակով
կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬕնն ստեղծ մ է լիցենզավորման ծառայ թյ ն:
2. (կետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
3. (կետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
4. (կետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
5. (կետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
6. (կետն ժը կորցրել է 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)
7. Ուս ﬓական հաստատ թյ ններ մ և հանրակրթական նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) կրթական ծրագրեր իրականացնող այլ կազմակերպ թյ ններ մ կրթական ծրագրերի
իրականացման արդյ նավետ թյան գնահատման, կրթ թյան որակի ապահովման պետական վերահսկող թյ ն
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իրականացնել նպատակով Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը ստեղծ մ է կրթ թյան
պետական տեսչ թյ ն:
(43-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 15.11.05 ՀՕ-234-Ն, խմբ., փոփ. 11.05.11 ՀՕ-151-Ն)

Հոդված 44.

Ուս ﬓական հաստատ թյան ավարտական փաստաթ ղթը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը կրթական ծրագրերով ս ﬓառ թյ նն ավարտած և ամփոփիչ
ատեստավոր մ անցած անձանց հանձն մ է համապատասխան փաստաթ ղթ (վկայական, ատեստատ, դիպլոմ):
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նները հավատարմագրված մասնագիտ թյ նների գծով ամփոփիչ
ատեստավոր մ անցած անձանց հանձն մ են ավարտական փաստաթ ղթ (ռազմա ս ﬓական
հաստատ թյ նների շրջանավարտներին` զինվորական և դրան համապատասխանող քաղաքացիական
կրթ թյան ավարտական փաստաթ ղթ):
3. Ոչ պետական հանրակրթական հաստատ թյ նները պետական նմ շի ավարտական փաստաթ ղթ տալ
իրավ նք են ստան մ լիցենզավորման պահից:
4. Ավարտական փաստաթ ղթը հավատարմագրված մասնագիտ թյ նների գծով ս ﬓական
հաստատ թյ ններ մ հաջորդ աստիճանի կրթ թյ ն ստանալ համար պարտադիր պայման է:
5. Պետական մարﬕնների և պետական ոչ առևտրային կազմակերպ թյ նների համար բարձրագ յն
կրթ թյան մասին վկայող փաստաթ ղթը պետական կամ հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագ յն
ս ﬓական հաստատ թյան տված ավարտական փաստաթ ղթն է, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
6. Տվյալ մակարդակի կրթ թյ նը չավարտած անձանց տրվ մ է համապատասխան տեղեկանք:
(44-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց., փոփ., խմբ. 14.12.04 ՀՕ-63-Ն)

ԳԼ

Խ 5.

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Հոդված 45.

Սեփական թյան հարաբեր թյ նները կրթ թյան համակարգ մ

1. Պետական ս ﬓական հաստատ թյան գործ նե թյ նն ապահովել նպատակով՝ վերջինիս
սեփական թյան կամ օգտագործման (անհատ յց կամ հատ ցելի) իրավ նքով շենքեր, շին թյ ններ,
սարքավոր ﬓեր, ինչպես նաև սպառողական, սոցիալական, մշակ թային և այլ նշանակ թյան անհրաժեշտ
հանձնվող պետական գ յքի տեսակները հաստատ մ է կառավար թյ նը:
2. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նը պատասխանատ է սեփականատիրոջ գ յքի պահպանման և
արդյ նավետ օգտագործման համար:
3. Ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների սեփական թյան ներքո կարող է գտնվել ցանկացած գ յք,
բացի գ յքի առանձին տեսակների համար` օրենքով նախատեսված սահմանափակ ﬓերից:
4. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների գ յքն օտարվել դեպք մ կարող է օգտագործվել ﬕայն
ս ﬓական նպատակներով։
(45-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209, լրաց. 01.12.03 ՀՕ-58-Ն)

Հոդված 46.

Պետական և համայնքային

ս ﬓական հաստատ թյան ֆինանսավոր մը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը ֆինանսավոր մ է հիﬓադիրը:
2. Պետ թյ նը յ րաքանչյ ր նոր ս ﬓական տար մ երաշխավոր մ է կրթ թյան կարիքների համար
ﬕջոցների հատկաց մը` նրա առաջանցիկ թյ նն ապահովող չափաքանակով: Պետական բյ ջեի ընթացիկ
ծախսեր մ կրթ թյան ֆինանսավորման տոկոսային հարաբեր թյ նը չպետք է ցածր լինի նախորդ բյ ջետային
տարվա համապատասխան ց ցանիշից:
3. Պետական բյ ջեից պետական ս ﬓական հաստատ թյան ֆինանսավոր ﬓ իրականացվ մ է
պետական պատվերի, ս բսիդիայի, պետական սեփական թյ ն հանդիսացող գ յքի պահպան թյան վճարի և
այլ ձևերով: Պետական պատվերով ս ﬓական հաստատ թյան ֆինանսավորման չափանիշները սահման մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը` ﬔկ սովորողի հաշվարկով` ըստ ս ﬓական
հաստատ թյան տիպի, իսկ առանձին դեպքեր մ (լեռնային և սահմանաﬔրձ շրջաններ)` հատ կ
չափաքանակներով:
4. Ֆինանսավորման լրաց ցիչ աղբյ րների ներգրավ մը չի կարող հանգեցնել պետական բյ ջեից
ֆինանսավորման չափերի նվազեցմանը:
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5. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը չի կարող վճարովի ս ﬓական գործ նե թյ ն իրականացնել բյ ջեից
ֆինանսավորվող կրթական գործ նե թյան փոխարեն:
6. Ուս ﬓական հաստատ թյան ֆինանսավորման հիﬓական աղբյ րները պետական և համայնքների
բյ ջեներն են:
Ֆինանսավորման լրաց ցիչ աղբյ րներն են`
1) Հայաստանի Հանրապետ թյան օտարերկրյա պետ թյ նների իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց
կատարած ներդր ﬓերը.
2) սեփական ﬕջոցները, որոնք գոյան մ են վճարովի ս ﬓական, հետազոտական, գիտաարտադրական,
խորհրդատվական, հրատարակչական և Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյամբ չարգելված
գործ նե թյան այլ ձևերից.
3) Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը չհակասող այլ աղբյ րներ:
7. Պետ թյ նը կրթ թյան բնագավառ մ ապահով մ է բարենպաստ հարկային քաղաքական թյ ն:
(46-րդ հոդվածը խմբ. 26.07.01 ՀՕ-209)

Հոդված 47.

Ոչ պետական

ս ﬓական հաստատ թյ նների ﬕջոցները

1. Ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների գործ նե թյան ֆինանսավոր ﬓ իրականացվ մ է
օրենքով սահմանված կարգով:
2. Ոչ պետական ս ﬓական հաստատ թյան ֆինանսավորման չափանիշները ﬔկ սովորողի հաշվարկով
չեն կարող ցածր լինել պետական համանման ս ﬓական հաստատ թյ նների համար պետական չափորոշիչով
սահմանված ֆինանսավորման չափանիշներից:

Հոդված 48.

Ուս ﬓական հաստատ թյ նների նյ թատեխնիկական բազան

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների նյ թատեխնիկական բազան, որն անհրաժեշտ է կրթական,
հետազոտական, գիտաարտադրական գործ նե թյան և կրթ թյան բնագավառի այլ խնդիրների լ ծման համար,
ստեղծվ մ և զարգացվ մ է բյ ջետային, ինչպես նաև սեփական ﬕջոցների հաշվին` կրթ թյան զարգացման
պետական ծրագրի և ս ﬓական հաստատ թյ նների զարգացման ծրագրերի հիման վրա:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ նների նյ թատեխնիկական բազան, կախված այդ հաստատ թյ նների
տիպերից և ձևերից, ներառ մ է սովորողների համար անհրաժեշտ տարածքներ, կառ յցներ, ինչպես նաև
կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող անձանց ս ցման համար անհատական
տեխնիկական ﬕջոցներ և սարքավոր ﬓեր, համակարգչային դասարաններ։
3. Հատ կ ս ﬓական հաստատ թյ ններ մ սովորող երեխաները ապահովվ մ են դասագրքերով,
հատ կ գրենական պիտ յքներով հարմարանքներով, գիտաﬔթոդական նյ թերով։
4. Կրթ թյան առանձնահատ կ պայմանների կարիք նեցող անձանց կրթ թյան նյ թատեխնիկական և
գիտաﬔթոդական ﬕջոցներով ապահով մը ֆինանսավորվ մ է պետական բյ ջեի և օրենքով չարգելված այլ
ﬕջոցների հաշվին:
(48-րդ հոդվածը խմբ. 01.12.14 ՀՕ-201-Ն)

ԳԼ

Խ 6.

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ
Հոդված 49.

Սովորողների իրավ նքները և սոցիալական պաշտպանված թյ նը

1. Ուս ﬓական հաստատ թյ նը նպաստ մ է սովորողների կենցաղի, սննդի, առողջ թյան պահպանման,
հանգստի, ֆիզիկական և հոգևոր զարգացման անհրաժեշտ պայմանների ստեղծմանը:
2. Արգելվ մ է սովորողներին ներգրավել աշխատանքի` առանց վերջիններիս և (կամ) նրանց ծնողների
(որդեգրողների կամ հոգաբարձ ի) համաձայն թյան: Սովորողների նկատմամբ ֆիզիկական կամ հոգեբանական
ճնշման ﬔթոդների կիրառ ﬓ արգելվ մ է:
3. Բացառիկ ընդ նակ թյ ններ դրսևորած երեխաների համար կրթ թյան պետական կառավարման
լիազորված մարﬓի սահմանած կարգով կարող են ստեղծվել հանրակրթական համապատասխան
հաստատ թյ ններ:
4. Պետ թյ նն ապահով մ է առանց ծնողական խնամքի ﬓացած և ծնողական խնամքից զ րկ երեխաների
ս ց մը պետական հանրակրթական հաստատ թյ ններ մ:
http://www.arlis.am/
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5. Կրթ թյան հատ կ պայմանների կարիք նեցող սովորողների համար հանրակրթական
հաստատ թյ նների ֆինանսավոր ﬓ իրականացվ մ է բարձրացված չափաքանակներով:
6. Պետական նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), ﬕջին և բարձրագ յն մասնագիտական
ս ﬓական հաստատ թյ նների սովորողները կրթաթոշակ են ստան մ Հայաստանի Հանրապետ թյան
կառավար թյան սահմանած կարգով և չափերով:
7. Ռազմա ս ﬓական հաստատ թյ նների սովորողները դրամական բավարարմամբ, հանդերձանքով,
սննդով և կացարանով ապահովվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենքով սահմանված կարգով:
8. Միջին և բարձրագ յն մասնագիտական ս ﬓական հաստատ թյ նների սովորողներն իրավ նք նեն
տվյալ կամ այլ հաստատ թյ ն մ վճարովի հիմ նքներով ստանալ երկրորդ մասնագիտ թյ ն` կրթ թյան
պետական կառավարման լիազորված մարﬓի սահմանած կարգով:
9. Սովորողներն ատեստավոր մը հաջող թյամբ անցնել դեպք մ, կրթ թյան պետական կառավարման
լիազորված մարﬓի սահմանած կարգով, իրավ նք նեն տեղափոխվել համապատասխան մակարդակի
կրթական ծրագրեր իրականացնող ս ﬓական այլ հաստատ թյ ն:
10. Ոչ պետական բարձրագ յն ս ﬓական հաստատ թյ նների նախորդ տարիների շրջանավարտներն
իրավ նք նեն ստանալ պետական նմ շի դիպլոմ` ﬕնչև 2016-2017 ս ﬓական տարվա ավարտը հանձնելով
ամփոփիչ ատեստավորման քնն թյ ններ` պետական և ոչ պետական հավատարմագրված բ հեր մ ըստ
մասնագիտ թյ նների` կրթ թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի սահմանած մասնագիտականառարկայական ծրագրերի համաձայն: Պետական քնն թյ նների կազմակերպական կարգը սահման մ է
Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը ﬕնչև 2011 թվականի փետրվարի 1-ը:
(49-րդ հոդվածը լրաց. 19.11.02 ՀՕ-467-Ն, 08.07.05 ՀՕ-165-Ն, փոփ., լրաց. 28.10.10 ՀՕ-153-Ն, փոփ. 19.05.14
ՀՕ-22-Ն)

Հոդված 50.

Ուս ﬓական հաստատ թյ նների աշխատողների սոցիալական երաշխիքները

1. Ուս ﬓական հաստատ թյան և դրա աշխատողների ﬕջև աշխատանքային հարաբեր թյ նները
կարգավորվ մ են Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը համապատասխան:
2. Պետական ս ﬓական հաստատ թյ նների վարչական և
մանկավարժական (պրոֆեսորադասախոսական) կազﬕ աշխատանքի վարձատր թյան դր յքաչափը չի կարող
ցածր լինել բյ ջետային հիﬓարկների աշխատողների ﬕջին աշխատավարձից:
3. Հայաստանի Հանրապետ թյան կառավար թյ նը հավելյալ վարձատր թյ ն է սահման մ
սահմանաﬔրձ, բարձր լեռնային և լեռնային բնակավայրերի պետական հանրակրթական դպրոցների ս ցիչների
համար:
4. Ուս ﬓական հաստատ թյ նն ապահով մ է աշխատողների մասնագիտական որակի բարձրացման և
վերապատրաստման գործընթացները:
(50-րդ հոդվածը լրաց. 20.11.00 ՀՕ-107)

ԳԼ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑ
Հոդված 51.

ԹՅ

Խ 7.
ՆԸ ԿՐԹ

ԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

Մ

Միջազգային համագործակց թյ նը կրթ թյան բնագավառ մ

1. Կրթ թյան բնագավառ մ ﬕջազգային համագործակց թյ նն իրականացվ մ է Հայաստանի
Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը և Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերին
համապատասխան: Եթե Հայաստանի Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորﬔր,
քան նախատեսված են ս յն օրենքով, ապա կիրառվ մ են ﬕջազգային պայմանագրի նորﬔրը:
2. Ուս ﬓական հաստատ թյ ններն իրավ նք նեն համագործակցել օտարերկրյա ս ﬓական,
գիտական և այլ կազմակերպ թյ նների հետ` Հայաստանի Հանրապետ թյան օրենսդր թյանը և Հայաստանի
Հանրապետ թյան ﬕջազգային պայմանագրերին համապատասխան:

ԳԼ

Խ 8.

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐ
Հոդված 52.
http://www.arlis.am/

Օրենքի

ՅԹ

ժի ﬔջ մտնելը
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Ս յն օրենքն

ժի ﬔջ է մտն մ հրապարակման պահից:

ԳԼ
ԱՆՑ

Խ 9.

ՄԱՅԻՆ ԴՐ

ՅԹՆԵՐ

Հոդված 53.
(հոդվածն ժը կորցրել է 07.05.02 ՀՕ-338)
Հոդված 54. Ս յն օրենքի 50 հոդվածի 2-րդ կետն

ժի ﬔջ է մտն մ 2000 թվականի հ նվարի 1-ից:

Հոդված 55. Ս յն օրենքի 18-րդ հոդվածի երրորդ մասի գործող թյ նը տարածվ մ է ﬕայն օրենքի 15-րդ
հոդվածի երրորդ մասի համաձայն` 2006 թվականին և դրանից հետո հանրակրթական ս ﬓական
հաստատ թյ ններ ընդ նված անձանց վրա:
Մինչև 2001 թվականը հանրակրթական դպրոցներ ընդ նված սովորողները ս մը շար նակ մ են
տասնամյա հանրակրթական ﬕջնակարգ դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով:
2001 թվականից ﬕնչև 2005 թվականը ներառյալ, ինչպես նաև 2006 թվականին հանրակրթական դպրոցների
առաջին դասարաններ ընդ նված 6,5 և բարձր տարիքի սովորողները ս մը շար նակ մ են տասնﬔկամյա
հանրակրթական ﬕջնակարգ դպրոցի համար հաստատված կրթական ծրագրերով:
2006-2007 ս ﬓական տար մ դպրոցներ մ ըստ տարիքային խմբերի ձևավորված առաջին դասարանների
սովորողների ս ցման և փոխադրման կարգը սահման մ է կրթ թյան կառավարման պետական լիազորված
մարﬕնը:
2007-2008 ս ﬓական տարվա սեպտեմբերի 1-ից երկրորդ (2006-2007 ս ﬓական տար մ առաջին
դասարան ընդ նված 6,5 և բարձր տարիքի սովորողներ), երրորդ և երրորդից բարձր դասարանները
վերահամարակալվ մ են` յ րաքանչյ րը ﬔկով ավելի:
2009-2010 ս ﬓական տարվանից կատարվ մ է անց մ եռամյա ավագ դպրոցի:
(55-րդ հոդվածը լրաց. 26.07.01 ՀՕ-209, խմբ. 13.06.06 ՀՕ-139-Ն)

Հայաստանի Հանրապետ թյան
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան

Երևան
8 մայիսի 1999 թ.
ՀՕ-297
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