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Համարը N 1391Ն
Տիպը Որոշ�մ
Սկզբնաղբյ黫րը ՀՀՊՏ 2010.11.10/57(791)
Հոդ.1278
Ընդ黫նող մարﬕնը ՀՀ կառավար�թյ�ն
Ստորագրող մարﬕնը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարﬕնը
Ուժի ﬔջ մտնել黫 ամսաթիվը 11.11.2010

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործ�մ է
Ընդ黫նման վայրը Երևան
Ընդ黫նման ամսաթիվը 14.10.2010
Ստորագրման ամսաթիվը 05.11.2010
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնել黫 ամսաթիվը

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ
Մայր փաստաթ黫ղթ: Կառավ,14.10.2010,N 1391Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`

Համապատասխան ինկորպորացիան`

Կառավ,27.01.2011,N 39Ն

Կառավ,14.10.2010,N 1391Ն

Կառավ,10.06.2011,N 823Ն

Կառավ,14.10.2010,N 1391Ն

Կառավ,06.10.2011,N 1422Ն

Կառավ,14.10.2010,N 1391Ն

Կառավ,10.11.2011,N 1745Ն

Կառավ,14.10.2010,N 1391Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ〰ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ〰ՄԸ ՀՀ ԸՆԴՀԱՆ〰Ր ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ
ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ〰 ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ〰ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ〰ԹՅ〰Ն

ՈՐՈՇ〰Մ
14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1391Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ〰ԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆ〰Ր ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱ ՑԱՆԿԸ
ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ〰 ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 10.11.11 N 1745Ն)
«Հանրակրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 29րդ հոդվածի 1ին մասի 10րդ, 12րդ, 13
րդ և 14րդ ենթակետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը որոշ黫մ է.
1. Հաստատել`
1) (ենթակետն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
2) (ենթակետն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
3) (ենթակետն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
4) Հայաստանի Հանրապետ�թյան ընդհան�ր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական �ս�ﬓական
հաստատ�թյան մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը` համաձայն N 4
հավելվածի.
5) (ենթակետն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
(1ին կետը փոփ. 10.11.11 N 1745Ն)
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2. Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների՝ ատեստավորման ենթակա �ս�ցիչների
վերապատրաստման և ատեստավորման ﬕջոցով որակավոր�մ ստացած �ս�ցիչներին հավելավճարներ տալ�
հետ կապված ծախսերը կատարել Հայաստանի Հանրապետ�թյան աﬔնամյա պետական բյ�ջեի նախագծով
հանրակրթական դպրոցների գծով նախատեսված ﬕջոցների հաշվին:
3. Հայաստանի Հանրապետ�թյան ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան և
գիտ�թյան նախարարի կողﬕց ներկայացված առաջարկ�թյան հիման վրա Հայաստանի Հանրապետ�թյան
աﬔնամյա պետական բյ�ջեի նախագծի վերջնական տարբերակ�մ ատեստավորման ենթակա �ս�ցիչների
վերապատրաստման և ատեստավորման ﬕջոցով որակավոր�մ ստացած �ս�ցիչներին հավելավճարներ տալ�
հետ կապված ծախսերը նախատեսել առանձին տողով:
4. Ս�յն որոշ�ﬓ �ժի ﬔջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետ黫թյան
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

2010 թ. նոյեմբերի 5
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավար黫թյան 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14ի N 1391Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ 〰Ս〰ՑՉԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ
(հավելվածն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
Հավելված N 2
ՀՀ կառավար黫թյան 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14ի N 1391Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ 〰Ս〰ՑՉԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԳՈՐԾ〰ՆԵ〰ԹՅԱՆ
(հավելվածն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
Հավելված N 3
ՀՀ կառավար黫թյան 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14ի N 1391Ն որոշման

ԿԱՐԳ
ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐ〰Մ ՍՏԱՑԱԾ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅ〰ՆՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ ՏԱԼ〰
(հավելվածն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)

Հավելված N 4
ՀՀ կառավար黫թյան 2010 թվականի
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հոկտեմբերի 14ի N 1391Ն որոշման

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ〰ԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆ〰Ր ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան տնօրեն
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան տնօրենի �ս�ﬓական
աշխատանքի գծով տեղակալ
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակց�թյ�նների
գծով տեղակալ (նախկին�մ` դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալ)
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան՝ սովորողների հետ դաստիարակչական
աշխատանքների կազմակերպիչ (նախկին�մ` մանկապատանեկան կոլեկտիվի կազմակերպիչ)
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան �ս�ցիչ
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հատ�կ մանկավարժ (ընդհան�ր և
մասնագիտացված ծրագրեր իրականացնող դպրոցներ�մ` �ս�ցչի օգնական)
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հոգեբան
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան սոցիալական մանկավարժ
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան նախնական զինվորական
պատրաստ�թյան և անվտանգ կենսագործ�նե�թյան �ս�ցիչ (զինղեկ) (նախկին�մ`
նախնական զինվորական պատրաստ�թյան �ս�ցիչ (զինղեկ)
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան գրադարանավար
Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան լաբորանտ
(բաժինը փոփ. 10.06.11 N 823Ն)
ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ〰ԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆ〰Ր ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
I. ԸՆԴՀԱՆ〰Ր ԴՐ〰ՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետ�թյան հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան մանկավարժական
աշխատողների պաշտոնների նկարագիրը հիմք է ծառայ�մ`
1) սահմանել� աշխատողների պաշտոնային իրավ�նքները, պարտական�թյ�նները և
պատասխանատվ�թյ�նը.
2) որակավորման և մասնագիտական հատկանիշների համաձայն` իրականացնել� կադրային
քաղաքական�թյ�ն.
3) հավաստագրել� հաստատ�թյան տնօրենի պաշտոնի հավակնորդին.
4) ատեստավորել� �ս�ցչին:
2. Մանկավարժների պաշտոնների անվան�ﬓերը պետք է համապատասխանեն այդ պաշտոնների
նկարագրով սահմանվածին:
3. Պաշտոնների նկարագրերը նախատեսված են մանկավարժական և ղեկավար յ�րաքանչյ�ր պաշտոնի
համար և հաշվի են առնվ�մ որակավորման տարակարգերը սահմանել� ժամանակ:
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4. Յ�րաքանչյ�ր պաշտոնի նկարագիրը բաղկացած է 3 բաժնից`
1) «Պաշտոնային պարտական�թյ�ններ» բաժն�մ թվարկվ�մ են աշխատողին ներկայացվող պարտադիր
մասնագիտական գործառ�յթները, որոնք հիմք են ծառայ�մ յ�րաքանչյ�ր �ս�ﬓական հաստատ�թյան
համար` ՀՀ կառավար�թյան կողﬕց հաստատված՝ հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան �ս�ցիչների
որակավորման տարակարգերի հիման վրա իր կանոնադր�թյան շրջանակներ�մ մշակել� և հաստատել�
պաշտոնային պարտական�թյ�նների ցանկ.
2) «Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող
ընդհանրական պահանջներ» բաժինը պար�նակ�մ է այն հիﬓական պահանջները, որոնք ներկայացվ�մ են
աշխատողին մասնագիտական գիտելիքների, օրենսդրական, նորմատիվ իրավական ակտերի, հրահանգների և այլ
փաստաթղթերի վերաբերյալ, ինչպես նաև ﬔթոդներն � ﬕջոցները, որոնք պետք է աշխատողը կարողանա
կիրառել պաշտոնային պարտական�թյ�նները կատարելիս.
3) «Որակավորման պահանջներ» բաժն�մ սահմանվ�մ են հետևյալ պահանջները`
ա. կրթ�թյ�նը` ﬕջին մասնագիտական, բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)
առարկայական (մասնագիտական) որակավոր�մը,
բ. մանկավարժական և տվյալ պաշտոն�մ աշխատանքի ստաժը,
գ. որակավորման և մասնագիտական այլ ց�ցանիշներ:
5. Պաշտոնների նկարագրերը տարածվ�մ են ընդհան�ր ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական
�ս�ﬓական հաստատ�թյ�նների աշխատողների վրա` անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և
ենթակայ�թյ�նից:
II. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) խորհրդի հավան�թյանն է ներկայացն�մ �ս�ﬓական հաստատ�թյան զարգացման ծրագիրը.
2) համաձայն �ս�ﬓական հաստատ�թյան զարգացման ծրագրի՝ իրականացն�մ է հաստատ�թյան
ընթացիկ կառավար�մը և ղեկավար�մ �ս�ﬓադաստիարակչական, վարչատնտեսական աշխատանքները
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյան, հաստատ�թյան կանոնադր�թյան և այլ իրավական ակտերին
համապատասխան.
3) ապահով�մ և կր�մ է պատասխանատվ�թյ�ն �ս�ﬓական պլանին համապատասխան` կրթական
ծրագրերի իրականացման, կրթական գործընթացի կազմակերպման, կրթ�թյան որակի և բովանդակ�թյան,
ներքին կարգապահական կանոնների մշակման և ներդրման, երեխաների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման,
կրթական գործընթաց�մ սովորողների � աշխատողների իրավ�նքների և ազատ�թյ�նների պահպանման
համար` Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով.
4) համակարգ�մ և հսկ�մ է կառ�ցվածքային ստորաբաժան�ﬓերի, մանկավարժական և այլ աշխատողների
աշխատանքը.
5) ապահով�մ է կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարﬓի և տարածքային կառավարման
մարﬓի՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյանը չհակասող հանձնարարականների կատար�մը.
6) կազմ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան տարիֆիկացիան, հաստիքային ց�ցակն � ծախսերի
նախահաշիվը և հաստատ�թյան խորհրդի հավան�թյամբ ներկայացն�մ է պետական լիազորված մարﬕն.
7) սահմանված կարգով իրականացն�մ է �ս�ցչի թափ�ր տեղի համար մրց�յթը, մանկավարժական և այլ
կադրերի ընտր�թյ�նը, աշխատանքի ընդ�ն�մը, տեղաբաշխ�մը և աշխատանքային պայմանագրի լ�ծ�մը.
8) համաձայն հաստատ�թյան կանոնադր�թյան և աշխատանքային պայմանագրի՝ սահման�մ է
աշխատողների աշխատանքային պարտական�թյ�նները, ստեղծ�մ պայմաններ նրանց մասնագիտական
որակավորման բարձրացման համար.
9) խրախ�ս�մ և խթան�մ է աշխատողների ստեղծագործական նախաձեռն�թյ�նը.
10) ապահով�մ է կոլեկտիվ�մ բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ, ինչպես նաև արդյ�նավետ
համագործակց�թյ�ն կրթ�թյան կառավարման լիազորված մարﬓի, կրթ�թյան կառավարման տարածքային և
տեղական մարﬕնների հետ.
11) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացն�մ �ս�ﬓական հաստատ�թյան ֆինանսատնտեսական
հաշվետվ�թյ�նը, արտաքին և ներքին գնահատման արդյ�նքների վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ տարվա
բյ�ջետային ֆինանսավորման հայտը.
12) ապահով�մ է բյ�ջետային հատկաց�ﬓերի, հիﬓադրի և Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ
չարգելված այլ աղբյ�րներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված ﬕջոցների արդյ�նավետ օգտագործ�մը,
�ս�ﬓանյ�թական բազայի հաշվառ�մը, պահպան�մը, համալր�մը, սանիտարահիգիենիկ ռեժիﬕ,
աշխատանքի անվտանգ�թյ�նը և սահմանված կարգով պարտադիր գործած�թյան երաշխավորված
փաստաթղթերի վար�մը և պահպան�մը.
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13) սահմանված կարգով ձևավոր�մ է հաստատ�թյան սովորողների համակազմը, ապահով�մ նրանց
սոցիալական պաշտպանված�թյ�նը, պաշտպան�մ նրանց օրինական իրավ�նքները և շահերը.
14) ապահով�մ է կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների` կրթ�թյ�ն
ստանալ� իրավ�նքը.
15) ապահով�մ է ներքին աշխատանքային կարգապահական կանոնների, աշխատանքի պաշտպան�թյան և
անվտանգ�թյան տեխնիկայի պահպան�մը.
16) պայմաններ է ստեղծ�մ Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով
�ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ մանկական, երիտասարդական և այլ հասարակական կազմակերպ�թյ�նների
գործ�նե�թյան համար.
17) ղեկավար�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան մանկավարժական խորհ�րդը, աջակց�մ է հաստատ�թյան
խորհրդի, ծնողական, հոգաբարձ�ների, աշակերտական և հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ նախատեսված այլ
խորհրդակցական մարﬕններին.
18) ներկայացն�մ է հաստատ�թյ�նը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման
մարﬕններ�մ և այլ կազմակերպ�թյ�ններ�մ.
19) հսկ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին իրավական ակտերով և
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատար�մը.
20) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հանրակրթական դպրոցի ան�նից, ներկայացն�մ նրա շահերը,
կնք�մ պայմանագրեր, բանկեր�մ բաց�մ է հաշվարկային հաշիﬖեր, տալիս է հանրակրթական դպրոցի ան�նից
հանդես գալ� լիազորագրեր, այդ թվ�մ` վերալիազորման իրավ�նքով լիազորագրեր.
21) իրականացն�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյանը չհակասող, հաստատ�թյան
կառավարման այլ մարﬕններին չվերապահված այլ լիազոր�թյ�ններ:
2. Տնօրենի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն
դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին, կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով
ամրագրված լիազոր�թյ�նները և ընդգրկված են տնօրենի վերապատրաստման հարցաշարեր�մ`
ա. Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյ�նը, «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին»,
«Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին», «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյ�նների մասին»,
«Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», «Նախադպրոցական
կրթ�թյան մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթ�թյան
մասին», «Լիցենզավորման մասին», «Կրթ�թյան պետական տեսչ�թյան մասին», «Տեղական ինքնակառավարման
մասին», «Հայաստանի Հանրապետ�թյ�ն�մ ստ�գ�ﬓերի կազմակերպման և անցկացման մասին»,
«Վարչարար�թյան հիմ�նքները և վարչական վար�յթի մասին», «Գն�ﬓերի մասին», «Իրավական ակտերի
մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, Հայաստանի Հանրապետ�թյան աշխատանքային
օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետ�թյան քաղաքացիական օրենսգիրքը, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի
վերաբերյալ օրենսգիրքը, Կրթ�թյան բնագավառը կարգավորող հարկային օրենսդր�թյ�նը, «Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան պետական ոչ առևտրային
կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը, հանրակրթական
�ս�ﬓական հաստատ�թյան կառավարմանը վերաբերող կրթ�թյան կառավարման լիազոր մարﬓի (այս�հետ`
նախարար�թյ�ն) համապատասխան նորմատիվ ակտերը և այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժ�թյան, հոգեբան�թյան, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմ�նքները, գիտ�թյան և պրակտիկայի
ժամանակակից նվաճ�ﬓերը, հաստատ�թյան ֆինանսական, տնտեսական գործ�նե�թյան կազմակերպ�մը,
աշխատանքի պաշտպան�թյան, անվտանգ�թյան տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգ�թյան նորﬔրն �
կանոնները.
2) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա`
ա. օրենսդր�թյամբ սահմանված կարգով ծրագրել, �ղղորդել և համակարգել հաստատ�թյան հիﬓադրի,
կրթ�թյան կառավարման լիազորված մարﬓի և հաստատ�թյան կառավարման այլ մարﬕնների կողﬕց մշակված
հանրակրթ�թյան զարգացման ռազմավարական և մարտավարական ծրագրերի իրականաց�մը,
բ. կիրառել հանրակրթ�թյան ոլորտի իրավական և նորմատիվ ակտերի դր�յթները` ըստ
իրավահարաբեր�թյ�նների,
գ. ապահովել հաստատ�թյան սովորողների` պետական կրթական չափորոշիչների և ծրագրերի
պահանջներին համապատասխան կրթ�թյան որակ,
դ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատ�թյան տարբեր ստորաբաժան�ﬓերի և աշխատակիցների ընթացիկ
գործ�նե�թյ�նը, վերլ�ծել դրանց արդյ�նքները,
ե. կառավարել �ս�ﬓական հաստատ�թյան ֆինանսատնտեսական գործ�նե�թյ�նը,
զ. ապահովել հաստատ�թյան մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական շար�նակական
զարգաց�մը,
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է. ապահովել հաստատ�թյան սովորողների կրթական, սոցիալական, առողջապահական շահերն �
իրավ�նքները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է �նենա բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն (բակալավր, դիպլոմավորված
մասնագետ, մագիստրոս), վերջին տասը տարվա ընթացք�մ մանկավարժական, գիտամանկավարժական
աշխատանքի կամ կրթ�թյան կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհան�ր աշխատանքային ստաժ և
«Հանրակրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի պահանջին համապատասխանող
�ս�ﬓական հաստատ�թյան ղեկավարման իրավ�նք (հավաստագիր):
III. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) պատասխանատ� է հաստատ�թյ�ն�մ �ս�ﬓադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման,
�ս�ﬓական ծրագրերի կատարման, դասավանդման որակի և սովորողների` կրթական չափորոշիչներով
սահմանված գիտելիքների, կարող�թյ�նների և հմտ�թյ�նների առնվազն պարտադիր նվազագ�յն մակարդակի
ապահովման համար.
2) հսկող�թյ�ն է իրականացն�մ �ս�ﬓադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների
առաջադիմ�թյան և վարքի նկատմամբ, կանոնակարգ�մ սովորողների �ս�ﬓական ծանրաբեռնված�թյ�նը.
3) �ս�ﬓական հաստատ�թյան տնօրենի հետ համատեղ իրականացն�մ է հաստատ�թյան
�ս�ﬓադաստիարակչական աշխատանքների ﬔթոդական ղեկավար�մը, ապահով�մ է կրթ�թյան պետական
կառավարման լիազորված մարﬓի և տարածքային կառավարման մարﬓի՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենսդր�թյանը չհակասող հանձնարարականների կատար�մը.
4) կազմ�մ է �ս�ﬓական պարապմ�նքների դասաց�ցակը և �ս�ﬓադաստիարակչական աշխատանքների
վիճակի մասին հաշվետվ�թյ�ններ.
5) ղեկավար�մ է առարկայական ﬔթոդական ﬕավոր�ﬓերի աշխատանքները, ընդհանրացն�մ և տարած�մ
մանկավարժական աշխատանքի արդյ�նավետ փորձը, աջակց�մ է �ս�ցման նոր ﬔթոդների ներդրմանը,
�ս�ցիչներին հաղորդակից դարձն�մ գիտ�թյան և մանկավարժ�թյան նորագ�յն նվաճ�ﬓերին.
6) կազմակերպ�մ է սովորողների �ս�ﬓական պարապմ�նքների հսկող�թյ�ն: Ներկայացն�մ է
առաջարկ�թյ�ններ �ս�ﬓադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործման �ղղ�թյամբ.
7) հսկ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին իրավական ակտերով և
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատար�մը:
2. Տնօրենի �ս�ﬓական աշխատանքի գծով տեղակալի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և
հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) տնօրենի �ս�ﬓական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված
նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
ա. «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին»,
«Նախադպրոցական կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց
կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան պետական տեսչ�թյան մասին», «Նախնական մասնագիտական
(արհեստագործական) և ﬕջին մասնագիտական կրթ�թյան մասին», Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները»,
Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական
հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի
կանոնադր�թյ�նը, հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին
վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժ�թյան, հոգեբան�թյան, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմ�նքները,
գ. աշխատանքի պաշտպան�թյան նորﬔրն � կանոնները, անվտանգ�թյան տեխնիկայի, հակահրդեհային
անվտանգ�թյան կանոնները, առաջին բ�ժօգն�թյան հիմ�նքները, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան
պահպանման կանոնները.
2) տնօրենի �ս�ﬓական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա՝
ա. իրականացնել �ս�ﬓադաստիարակչական գործընթացի արդյ�նավետ կազմակերպ�մը, �ս�ﬓական
ծրագրերի կատար�մը, դասավանդման որակի և կրթական չափորոշիչներով և ծրագրերով սովորողների
պատրաստված�թյանը ներկայացվող պահանջների ապահով�մը,
բ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատ�թյան առարկայական ﬔթոդական ﬕավոր�ﬓերի, �ս�ցիչների
�ս�ﬓադաստիարակչական ընթացիկ գործ�նե�թյ�նը, վերլ�ծել դրանց արդյ�նքները,
գ. աջակցել հաստատ�թյան մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական շար�նակական
զարգացմանը,
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դ. աջակցել հաստատ�թյան սովորողների կրթական, սոցիալական, առողջապահական շահերին �
իրավ�նքների ապահովմանը:
3. Որակավորման պահանջը`
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան �ս�ﬓական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է �նենա բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) և
մանկավարժական, գիտական կամ կրթ�թյան կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա ընդհան�ր
աշխատանքային ստաժ` վերջին յոթ տարվա ընթացք�մ:
(3րդ կետը խմբ. 06.10.11 N 1422Ն)
IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԱՋԱԿՑ〰ԹՅ〰ՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) կազմակերպ�մ և իրականացն�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ կրթ�թյան կազմակերպման
արդյ�նավետ�թյ�նը բարձրացնել�ն �ղղված ﬕջոցառ�ﬓեր.
2) համակարգ�մ է մասնագիտացված կրթական աջակց�թյան ծառայ�թյ�նները.
3) համագործակց�մ է գործընկերների հետ՝ փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործ�նե�թյան
արդյ�նավետ�թյան բարձրացման նպատակով.
4) կազմակերպ�մ և ղեկավար�մ է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական,
արտադպրոցական աշխատանքներն � դասղեկների գործ�նե�թյ�նը.
5) ապահով�մ է հաստատ�թյան և սովորողի ընտանիքի սերտ կապն � համագործակց�թյ�նը:
Կազմակերպ�մ է սովորողների հանգիստն � ժամանցը, ﬕջոցներ ձեռնարկ�մ սոցիալապես անապահով
երեխաներին օգն�թյ�ն ց�յց տալ� համար.
6) �ս�ﬓական հաստատ�թյան, նրա ստորաբաժան�ﬓերի ﬔթոդական ﬕավոր�ﬓերի ղեկավարներին և
մանկավարժական աշխատողներին գործնական օգն�թյ�ն է ց�յց տալիս �ս�ﬓադաստիարակչական
աշխատանքների կազմակերպման գործ�մ.
7) ընդհանրացն�մ և ﬕջոցներ է ձեռնարկ�մ դաստիարակչական գծով մանկավարժական աշխատողների
արդյ�նավետ, սահմանված կարգով երաշխավորված փորձը տարածել� համար.
8) աշխատանք է տան�մ սովորողների վարքի կ�լտ�րայի, վարվեցող�թյան նորﬔրի և կանոնների
ապահովման �ղղ�թյամբ, աջակց�մ դպրոցական ինքնավար�թյանը, հասարակական վերահսկող�թյանը.
9) հսկող�թյ�ն է իրականացն�մ �ս�ﬓադաստիարակչական աշխատանքի ընթացքի, սովորողների
առաջադիմ�թյան և վարքի նկատմամբ.
10) հսկ�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին իրավական ակտերով և
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատար�մը.
11) կազմակերպ�մ է ազգային մշակ�թային ժառանգ�թյան պահպանման � զարգացման �ղղ�թյամբ
ﬕջոցառ�ﬓեր, նպաստ�մ հանրակրթ�թյան ﬕջոցով ազգային փոքրամասն�թյ�նների համայնքների լեզվի և
մշակ�յթի զարգացման իրավ�նքի իրականացմանը.
12) մասնակց�մ է կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների` կրթ�թյ�ն
ստանալ� իրավ�նքի իրականացմանը։
2. Տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակց�թյ�նների գծով տեղակալի գիտելիքներին,
կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակց�թյ�նների գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան
բնագավառին և կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները՝
ա. «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին»,
«Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան պետական
տեսչ�թյան մասին» օրենքները, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական հանրակրթական
�ս�ﬓական հաստատ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին
վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժ�թյան, հոգեբան�թյան, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմ�նքները,
գ. աշխատանքի անվտանգ�թյան տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները, առաջին
բ�ժօգն�թյան օգն�թյան հիմ�նքները, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման կանոնները.
2) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակց�թյ�նների գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
կարողանա`
ա. կազմակերպել սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական
աշխատանքներն � դասղեկների գործ�նե�թյ�նը,
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բ. ապահովել սովորողի ընտանիքի հետ դպրոցի սերտ կապն � համագործակց�թյ�նը,
գ. կազմակերպել սովորողների հանգիստն � ժամանցը, նպաստել սոցիալապես անապահով և կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների �ս�ցման և դաստիարակ�թյան իրականացմանը,
դ. աջակցել և �ղղորդել աշակերտական խորհ�րդների աշխատանքը, ստեղծել պայմաններ հաստատ�թյան
հասարակական վերահսկող�թյան իրագործման համար:
3. Որակավորման պահանջը`
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան մասնագիտացված կրթական աջակց�թյ�նների
աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է �նենա բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն (բակալավր,
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) և մանկավարժական, գիտական կամ կրթ�թյան կառավարման ոլորտի
առնվազն հինգ տարվա ընդհան�ր աշխատանքային ստաժ` վերջին յոթ տարվա ընթացք�մ:
(3րդ կետը խմբ. 06.10.11 N 1422Ն)
V. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԾՈՎ
ՏԵՂԱԿԱԼԸ
(գլ黫խն 黫ժը կորցրել է 10.06.11 N 823Ն)
VI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) կազմակերպ�մ է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական, արտադպրոցական
աշխատանքները, այդ �ղղ�թյամբ համագործակց�մ դասղեկների հետ.
2) մասնակց�մ է հաստատ�թյան և սովորողի ընտանիքի սերտ կապի և համագործակց�թյան ապահովմանը.
3) տնօրենի դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալի ղեկավար�թյամբ կազմակերպ�մ է
սովորողների հանգիստն � ժամանցը, ﬕջոցներ ձեռնարկ�մ սոցիալապես անապահով երեխաներին օգն�թյ�ն
ց�յց տալ� համար.
4) սովորողների ﬔջ ձևավոր�մ է պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ, նպաստ�մ նրանց գիտելիքների,
կարող�թյ�նների և հմտ�թյ�նների ձևավորմանը, մասնագիտական կողﬓորոշմանը, դաստիարակ�մ
մարդասիր�թյ�ն և հայրենասիր�թյ�ն.
5) �ս�ﬓական հաստատ�թյան, նրա ստորաբաժան�ﬓերի ﬔթոդական ﬕավոր�ﬓերի ղեկավարներին և
մանկավարժական աշխատողներին գործնական օգն�թյ�ն է ց�յց տալիս դաստիարակչական աշխատանքներ
կազմակերպել� համար.
6) աշխատանք է տան�մ սովորողների վարքի կ�լտ�րայի, վարվեցող�թյան նորﬔրի և կանոնների
ապահովման �ղղ�թյամբ, աջակց�մ դպրոցական ինքնավար�թյանը, հասարակական վերահսկող�թյանը.
7) մասնակց�մ է հաստատ�թյան �ս�ﬓադաստիարակչական աշխատանքի, սովորողների
առաջադիմ�թյան և վարքի ընթացիկ վերահսկմանը.
8) կազմակերպ�մ է ազգային մշակ�թային ժառանգ�թյան պահպանման � զարգացման �ղղ�թյամբ
ﬕջոցառ�ﬓեր, նպաստ�մ հանրակրթ�թյան ﬕջոցով ազգային փոքրամասն�թյ�նների համայնքների լեզվի և
մշակ�յթի զարգացման իրավ�նքի իրականացմանը.
9) մասնակց�մ է կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների՝ կրթ�թյ�ն
ստանալ� իրավ�նքի իրականացմանը.
10) պահպան�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին իրավական ակտերով և
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.
11) համագործակց�մ է ծնողների հետ՝ երեխաների կրթ�թյան կազմակերպման և ընտանեկան
դաստիարակ�թյան հարցեր�մ:
2. Հանրակրթական ��ﬓական հաստատ�թյան սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների
կազմակերպչի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք
վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված
լիազոր�թյ�նները`
ա. ՀՀ Սահմանադր�թյ�նը, «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի
իրավ�նքների մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին»,
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը,
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, «Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական
�ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, իր
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պաշտոնային պարտական�թյ�ններին վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը,
իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժ�թյան, հոգեբան�թյան, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմ�նքները,
գ. աշխատանքի պաշտպան�թյան նորﬔրն � կանոնները, անվտանգ�թյան տեխնիկայի, հակահրդեհային
անվտանգ�թյան կանոնները, ﬕնչբժշկական օգն�թյան հիմ�նքները, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան
պահպանման կանոնները.
2) տվյալ պաշտոնն զբաղեցնողի կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները ներկայացված են ս�յն բաժնի 1ին մաս�մ:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան մանկապատանեկան կոլեկտիվի կազմակերպչի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է �նենա բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ ﬕջին
մասնագիտական կրթ�թյ�ն` մանկավարժական որակավորմամբ:
VII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ 〰Ս〰ՑԻՉԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) պլանավոր�մ և իրականացն�մ է սովորողների �ս�ց�ﬓ � դաստիարակ�թյ�նը` հանրակրթ�թյան
պետական և առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան.
2) ապահով�մ է կրթական ծրագրերի կատար�մը, հանրակրթական առարկայական չափորոշիչներով
ամրագրված գիտելիքների, կարող�թյ�նների և հմտ�թյ�նների առնվազն պարտադիր նվազագ�յն պահանջների
յ�րաց�մը սովորողների կողﬕց` կիրառելով դասավանդման արդյ�նավետ ﬔթոդներ և ժամանակակից
տեխնոլոգիաներ.
3) բացահայտ�մ, դիտարկ�մ, հետազոտ�մ և գնահատ�մ է երեխաների �ս�ﬓառ�թյան ընթացք�մ
նկատված կրթական կարիքները.
4) նպաստ�մ է սովորողների ﬔջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը, դաստիարակ�մ հայրենասիր�թյ�ն,
ձևավոր�մ պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ.
5) սովորողների ﬔջ զարգացն�մ է ինքն�ր�յն�թյ�ն, նախաձեռն�թյ�ն և ստեղծագործական
�նակ�թյ�ններ` հաշվի առնելով յ�րաքանչյ�րի անհատական կարող�թյ�նները.
6) նպաստ�մ է սովորողների ﬔջ ինքնակառավարման տարրերի ձևավորմանը.
7) հարգ�մ և պաշտպան�մ է սովորողի իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները, պատիﬖ �
արժանապատվ�թյ�նը.
8) հետևողականորեն կատարելագործ�մ է իր առարկայական և մասնագիտական գիտելիքներն �
հմտ�թյ�նները, իրականացն�մ ստեղծագործական և հետազոտական աշխատանքներ.
9) համագործակց�մ է սովորողների ծնողների կամ նրանց օրինական ներկայաց�ցիչների հետ՝ սովորողների
կրթ�թյան կազմակերպման և ընտանեկան դաստիարակ�թյան հարցեր�մ.
10) համագործակց�մ է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործ�նե�թյան
արդյ�նավետ�թյան բարձրացման նպատակով.
11) մասնակց�մ է հաստատ�թյան ﬔթոդﬕավոր�ﬓերի (առարկայական մասնախմբերի) աշխատանքներին.
12) պահպան�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան կանոնադր�թյամբ, ներքին իրավական ակտերով և
կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները:
2. Հանրակրթական ��ﬓական հաստատ�թյան �ս�ցչի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և
հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական ��ﬓական հաստատ�թյան �ս�ցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև
նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին,
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները, որոնք ընդգրկված են, կրթ�թյան
պետական կառավարման լիազորված մարﬓի կողﬕց հաստատված` �ս�ցչի վերապատրաստման
հարցաշարեր�մ`
ա. ՀՀ Սահմանադր�թյ�նը, «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի
իրավ�նքների մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին»,
«Կրթ�թյան պետական տեսչ�թյան մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց
կրթ�թյան մասին», Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ
օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը,
բ. առարկայական չափորոշիչները և իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին վերաբերող՝ նախարար�թյան
համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
գ. մանկավարժ�թյան տես�թյան և ﬔթոդիկայի, հոգեբան�թյան, ﬕնչբժշկական օգն�թյան հիմ�նքները,
դ. աշխատանքի անվտանգ�թյան, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման կանոնները:
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=72808
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3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան �ս�ցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է �նենա
բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ ﬕջին մասնագիտական
կրթ�թյ�ն` համապատասխան որակավորմամբ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացք�մ մանկավարժական (կամ
�ս�ցչական) գործ�նե�թյան առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
VIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՀԱՏ〰Կ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
(լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, ս�րդոմանկավարժ, օլիգոֆրենամանկավարժ)
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) կազմակերպ�մ և իրականացն�մ է կրթական հատ�կ կարիքներին համապատասխան մանկավարժական
աշխատանքներ և ծառայ�թյ�ններ՝ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող սովորողների հետ.
2) բացահայտ�մ, դիտարկ�մ հետազոտ�մ և գնահատ�մ է սովորողների �ս�ﬓառ�թյան ընթացք�մ ի
հայտ եկած մտավոր և ֆիզիկական խնդիրները, կրթական կարիքները.
3) �ս�ﬓասիր�մ է սովորողների գիտելիքների առաջընթացի և կարող�թյ�նների � հմտ�թյ�նների
զարգացման շարժընթացը (դինաﬕկան) և առաջարկ�մ կրթական կարիքներին համապատասխան �ս�ցման
ﬔթոդներ, ձևեր և հնարքներ.
4) �ս�ﬓասիր�մ և վերլ�ծ�մ է սովորողի ընթացիկ և ամփոփիչ աշխատանքները՝ նպատակ �նենալով
պարզել� նրա �ս�ﬓական կարող�թյ�նների ձևավորման ընթացքն � արդյ�նքները, �ս�ﬓական
աշխատանքներ իրականացնել� (տեղեկատվ�թյան ընկալման կարող�թյ�ն, �ս�ﬓական գործ�նե�թյան
պլանավոր�մ, ինքնավերահսկ�մ և այլն) եղանակները.
5) հետազոտման արդյ�նքների հիման վրա անցկացն�մ է խմբային և անհատական պարապմ�նքներ,
ձևավոր�մ է �ս�ﬓական նյ�թը յ�րացնել� համար անհրաժեշտ կարող�թյ�ններ և հմտ�թյ�ններ.
6) հսկ�մ է կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող սովորողների` պետական կրթական
չափորոշիչներին համապատասխան գիտելիքների, կարող�թյ�նների և հմտ�թյ�նների պարտադիր նվազագ�յն
մակարդակի ապահով�մը և պատասխանատվ�թյ�ն կր�մ կրթական ծրագրերի (հանրակրթական կամ հատ�կ)
ամբողջ ծավալի իրականացման համար.
7) անցկացն�մ է դասալս�ﬓեր՝ նպատակ �նենալով պարզել� սովորողների �ս�ﬓական գործ�նե�թյան և
նրանց հետ տարվող աշխատանքների արդյ�նավետ�թյ�նը, յ�րաքանչյ�րի զարգացման շարժընթացը, ինչպես
նաև ապահովել� հատ�կ մանկավարժական աշխատանքների շար�նակական�թյ�նն � արդյ�նավետ�թյ�նը.
8) կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների տարիքային և անհատական
առանձնահատկ�թյ�նների, ինչպես նաև նրանց հետ հատ�կ ﬔթոդներով և եղանակներով աշխատանքի
կազմակերպման վերաբերյալ մասնագիտական խորհ�րդներ է տալիս �ս�ցիչներին և մյ�ս մանկավարժներին,
ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայաց�ցիչներին).
9) հատ�կ մանկավարժլոգոպեդը հետազոտ�մ և գնահատ�մ է սովորողների բանավոր և գրավոր խոսքի
զարգաց�մը, բացահայտ�մ է խոսքի թեր�թյ�նների բն�յթը և արտահայտման աստիճանը, պարապմ�նքների
համար խմբերը կոմպլեկտավորելիս՝ հաշվի է առն�մ սովորողների խոսքի խանգարման բն�յթը.
10) հատ�կ մանկավարժը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակց�մ է սովորողների անհատական
�ս�ﬓական պլանների մշակմանը՝ հաշվի առնելով նրանց զարգացման առանձնահատկ�թյ�նները, կրթական
կարիքները և հնարավոր�թյ�նները, ծնողների առաջարկ�թյ�նները.
11) մասնակց�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան ﬔթոդﬕավոր�ﬓերի (առարկայական մասնախմբերի)
աշխատանքներին, �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ իրականացվող ﬔթոդական աշխատանքների այլ ձևերի
տեղայնացմանը.
12) աշխատանքային գործ�նե�թյան տարբեր �ղղ�թյ�նների կարգավորման համար վար�մ է
համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ ներկայացն�մ է
հաշվետվ�թյ�ն կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների հետ տարվող
աշխատանքի համակարգողին կամ տնօրենի �ս�ﬓական գծով տեղակալին.
13) ապահով�մ է սովորողների առողջ�թյան և անվտանգ�թյան պահպան�մը կրթական ամբողջ
գործընթաց�մ:
2. Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հատ�կ մանկավարժի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին
և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հատ�կ մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան
բնագավառին և կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
ա. Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյ�նը, «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին»,
«Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին», «Նախադպրոցական կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան
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առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», Հայաստանի Հանրապետ�թյան
օրենքները, Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը, «Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական
հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի
կանոնադր�թյ�նը, առարկայական չափորոշիչները և իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին վերաբերող՝
նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր.
2) հատ�կ մանկավարժ�թյան տես�թյան և ﬔթոդիկայի, հոգեբան�թյան, առաջին օգն�թյան հիմ�նքները.
3) աշխատանքի անվտանգ�թյան, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթ�թյ�ն`
համապատասխան մանկավարժ�թյան որակավորմամբ։
IX. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ աշխատանքներ է տան�մ սովորողների հոգեկան առողջ�թյան և անձի
կայացման � զարգացման �ղղ�թյամբ.
2) աջակց�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի և սովորողների
զարգացման համար լիարժեք պայմանների ստեղծմանը.
3) դիտարկ�մ, բացահայտ�մ և կանխ�մ է անձի հոգեկան գործընթացների, վիճակների դժվար�թյ�նները և
շեղ�ﬓերը.
4) հայտնաբեր�մ է երեխայի անձի կայաց�մը (ինքնահաստատ�մ և ինքնադրսևոր�մ) դժվարացնող,
խոչընդոտող պայմանները, խորհրդատվ�թյան և վերականգնողական ﬕջոցներով օգն�մ սովորողին,
մանկավարժներին, ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայաց�ցիչներին)՝ սովորողի հոգեկան առողջ�թյան
հետ կապված խնդիրների լ�ծմանը, հոգեբանական խնդիրների (այդ թվ�մ` հ�զակամային) հաղթահարմանը.
5) սովորողների անհատական առանձնահատկ�թյ�նների, հակ�ﬓերի, նրանց ներ�ժի բացահայտման
նպատակով իրականացն�մ է հոգեբանամանկավարժական �ս�ﬓասիր�թյ�ն և դիտարկ�մ` �ս�ﬓառ�թյան
ամբողջ ընթացք�մ և տարիքային յ�րաքանչյ�ր փ�լ�մ.
6) �ս�ﬓասիր�մ է սովորողի ցածր առաջադիմ�թյան, կարգապահական խախտ�ﬓերի, սոցիալապես
ակտիվ անձի ձևավորմանը խոչընդոտող, ﬕջանձնային հարաբեր�թյ�ններ�մ առաջացած խնդիրների
հոգեբանական պատճառները և կազմակերպ�մ համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքներ.
7) �ս�ցչի և սոցիալական մանկավարժի հետ ﬕասին, ըստ անհրաժեշտ�թյան, մշակ�մ է անձի
սոցիալականացմանն �ղղված կարիքների հաղթահարման ﬕջոցառ�ﬓեր (ծրագիր)՝ հաշվի առնելով սովորողի
անհատական և սեռատարիքային առանձնահատկ�թյ�նները.
8) մասնակց�մ է օժտված երեխաների բացահայտման և նրանց ստեղծագործական ներ�ժի զարգացման
գործին.
9) մասնակց�մ է կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող երեխաների անհատական
�ս�ﬓական պլանների մշակման և դրանց իրականացման գործընթացին.
10) հոգեբանական խորհրդատվ�թյամբ աջակց�մ է ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայաց�ցիչներին),
մանկավարժներին և կրթական գործընթացի այլ մասնակիցներին սովորողների զարգացման, �ս�ցման և
դաստիարակ�թյան հարցեր�մ, ինչպես նաև տալիս է անհրաժեշտ տեղեկատվ�թյ�ն երեխայի զարգացման
համար լիարժեք պայմանների (այդ թվ�մ՝ առանձնահատ�կ) ստեղծման վերաբերյալ.
11) �ս�ﬓական հաստատ�թյան ղեկավարներին և աշխատողներին խորհ�րդներ է տալիս սովորողների,
մանկավարժների, ծնողների սոցիալհոգեբանական իրազեկ�թյան բարձրացման և հոգեբան�թյան գործնական
կիրառ�թյան �ղղ�թյամբ.
12) հոգեբանը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակց�մ է սովորողների անհատական
�ս�ﬓական պլանների մշակմանը.
13) աշխատանքային գործ�նե�թյան տարբեր �ղղ�թյ�նների կարգավորման համար վար�մ է
համապատասխան փաստաթղթեր.
14) իրականացված աշխատանքների համար ներկայացն�մ է հաշվետվ�թյ�ն �ս�ﬓական հաստատ�թյան
ղեկավար�թյանը.
15) ապահով�մ է սովորողների առողջ�թյան և անվտանգ�թյան պահպան�մը կրթական ամբողջ
գործընթաց�մ:
2. Հոգեբանի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հոգեբանի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև
նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
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ա. «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին», «Նախադպրոցական
կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին»,
Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը,
«Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին
վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. ընդհան�ր և մանկավարժական հոգեբան�թյան, անձի հոգեբան�թյան, տարիքային և մանկավարժական
հոգեբան�թյան, սոցիալական հոգեբան�թյան հիմ�նքներ, հոգեբանական և մասնագիտական
խորհրդատվ�թյան, ակտիվ �ս�ցման, շփման, սոցիալհոգեբանական պարապմ�նքների ﬔթոդներ.
2) առաջին բ�ժօգն�թյան հիմ�նքները, աշխատանքի անվտանգ�թյան, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան
պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան հոգեբանը պետք է �նենա բարձրագ�յն (բակալավր,
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթ�թյ�ն` համապատասխան որակավորմամբ:
X. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն�մ աշխատանք է տան�մ սովորողների �ս�ﬓական գործընթացի և
սոցիալականացման վրա ազդող անձնային խնդիրների բացահայտման հաղթահարման �ղղ�թյամբ՝ նրանց
սոցիալական օգն�թյ�ն ց�ցաբերել� նպատակով.
2) �ս�ﬓասիր�մ է սովորողների սոցիալական հարմարման, ինտեգրման և շրջապատի հետ
հաղորդակց�թյան դժվար�թյ�նները և իրականացն�մ դրանց կանխարգելմանն � հաղթահարմանը նպաստող
աշխատանքներ.
3) կազմակերպ�մ և հսկ�մ է սովորողների ժամանակակից սոցիալական պայմաններին հարմարմանը
նպատակա�ղղված ծրագրերի մշակ�մը և դրանց իրականաց�մը.
4) բազմամասնագիտական խմբի կազմ�մ մասնակց�մ է սովորողների (այդ թվ�մ՝ կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող) անհատական �ս�ﬓական պլանների մշակմանը, սոցիալական
հարմարմանը նպատակա�ղղված այլ ծրագրերի մշակման և դրանց իրագործման աշխատանքներին.
5) համակարգ�մ է սովորողների սոցիալական հարմարման համար մշակված ծրագրերին մասնակից
(հոգեբան և այլն մասնագետների) համատեղ գործ�նե�թյ�նը.
6) �ս�ցչի հետ ﬕասին մասնակց�մ է սովորողների մասնագիտական կողﬓորոշման բացահայտմանը,
զարգացմանը և աշխատանքային գործ�նե�թյան նախապատրաստմանը՝ հաշվի առնելով սովորողների
կարող�թյ�նները, նախասիր�թյ�նները.
7) համագործակցելով բազմամասնագիտական խմբի մյ�ս մասնգետների հետ՝ �ս�ﬓասիր�մ է սովորողների
կյանքի պայմանները, ընտանիքի առանձնահատկ�թյ�նները, ընտանեկան փոխհարաբեր�թյ�նների
ազդեց�թյ�նը սովորողի վրա, նրանց սոցիալական ﬕջավայրը, շփ�ﬓերը, հետաքրքր�թյ�նները,
հաղորդակցման դժվար�թյ�նները, սոցիալական ﬕջավայր�մ հարմարման և պաշտպանված�թյան
մակարդակը, դ�րս է բեր�մ կարիքները և դրանց համապատասխան կազմ�մ է ﬕջամտ�թյան պլան, որը
ներառ�մ է կարիքների բավարարմանն �ղղված ﬕջոցառ�ﬓերը, ժամկետները, պատասխանատ�ները.
8) խորհրդատվ�թյ�ն է տրամադր�մ մանկավարժներին սովորողների տարիքային, անձնային
առանձնահատկ�թյ�նների, վարքային դրսևոր�ﬓերի, դրանց կառավարման հնարավոր�թյ�նների մասին.
9) անհատական և խմբային խորհրդատվ�թյ�ն է տրամադր�մ սովորողներին, նրանց ծնողներին`
սովորողների մոտ առկա սոցիալական խնդիրների լ�ծման նպատակով.
10) �ս�ցիչների հետ ﬕասին մասնակց�մ է սովորողների մասնագիտական կողﬓորոշման բացահայտմանը,
զարգացմանը և աշխատանքային գործ�նե�թյան նախապատրաստմանը` հաշվի առնելով սովորողների
կարող�թյ�նները, նախասիր�թյ�նները.
11) սովորողների և նրանց ծնողների (կամ նրանց օրինական ներկայաց�ցիչների) իրավասոցիալական շահերը
պաշտպանել� նպատակով կատար�մ է իրավասոցիալական անհրաժեշտ գիտելիքների իրազեկ�մ և
համապատասխան խորհրդատվ�թյ�ն.
12) աջակց�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան, ընտանիքի և պետական տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարﬕնների, երեխաների իրավ�նքների պաշտպան�թյան բաժինների հետ
փոխհամագործակց�թյանը.
13) համագործակց�մ է զբաղված�թյան տարածքային կառավարման ծառայ�թյ�նների հետ.
14) բազմամասնագիտական խմբի անդամ է.
15) աշխատանքային գործ�նե�թյան տարբեր �ղղ�թյ�նների կազմակերպման համար կազմ�մ է
համապատասխան փաստաթղթեր և իրականացված աշխատանքների մասին ներկայացն�մ է հաշվետվ�թյ�ն
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�ս�ﬓական հաստատ�թյան ղեկավար�թյանը:
2. Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան սոցիալական մանկավարժի գիտելիքներին,
կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան սոցիալական մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան
բնագավառին և կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
ա. Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյ�նը, «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին»,
«Երեխայի իրավ�նքների մասին», «Նախադպրոցական կրթ�թյան մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», «Սոցիալական աջակց�թյան մասին» Հայաստանի
Հանրապետ�թյան օրենքները, Վարչական իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի
Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ առևտրային
կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին վերաբերող՝
նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր.
2) աշխատանքի պաշտպան�թյան, առողջապահ�թյան, մասնագիտական կողﬓորոշման, բնակչ�թյան
զբաղված�թյան և սոցիալական պաշտպան�թյան, սոցիալական հոգեբան�թյան, հատ�կ կրթ�թյան
հիմ�նքները, ակտիվ �ս�ցման ﬔթոդներ:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան սոցիալական մանկավարժի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
�նենա բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթ�թյ�ն
(սոցիալական մանկավարժ�թյ�ն, սոցիալական աշխատանք՝ մասնագիտ�թյ�ններ որակավորմամբ):
XI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏ〰ԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾ〰ՆԵ〰ԹՅԱՆ 〰Ս〰ՑԻՉԸ (ԶԻՆՂԵԿ)
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) պլանավոր�մ և իրականացն�մ է սովորողների �ս�ց�ﬓ � դաստիարակ�թյ�նը` հանրակրթ�թյան
պետական և «Նախնական զինվորական պատրաստ�թյ�ն» (ՆԶՊ) առարկայի չափորոշչին և ծրագրերին
համապատասխան և ղեկավար�մ է ռազմական գործն �ս�ﬓասիրող խմբակների աշխատանքը.
2) �ս�ﬓական հաստատ�թյան ղեկավար�թյան և մանկավարժական կոլեկտիվի հետ համատեղ
իրականացն�մ է սովորողների ռազմահայրենասիրական դաստիարակ�թյ�նը, պլանավոր�մ և իրականացն�մ
է սովորողների �ս�ց�ﬓ � դաստիարակ�թյ�նը` հանրակրթ�թյան պետական և ՆԶՊ առարկայի չափորոշչին
և ծրագրերին համապատասխան.
3) հաշվառ�մ և պահպան�մ է �ս�ﬓական զենքը, փոքր տրամաչափի հրացանները, դրանց
փամփ�շտները` համաձայն «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների.
4) ֆիզիկական կ�լտ�րայի �ս�ցչի հետ ﬕասին կազմակերպ�մ է բազմամարտի և քաղպաշտպան�թյան
նորմատիﬖերի ց�ցանիշների հանձն�մը.
5) սովորողներին մասնակից է դարձն�մ հրաձգ�թյան, ռազմակիրառական մարզաձևերի �
քաղպաշտպան�թյան համայնքային, մարզային, հանրապետական մրց�ﬓերին, սպարտակիադաներին և այլ
ﬕջոցառ�ﬓերի.
6) ապահով�մ է շեֆ�թյ�ն ստանձնած զորամասերի, այլ ձեռնարկ�թյ�նների, կազմակերպ�թյ�նների հետ
համագործակց�թյ�նը` ՆԶՊ դասավանդման որակը բարելավել� նպատակով.
7) աջակց�մ է զինկոﬕսարիատին` պատանիներին զինվորական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ններ
ընդ�նվելը նախապատրաստել� համար, օգն�մ դասղեկներին նախապատրաստել� նախազորակոչային
տարիքի պատանիների փաստաթղթերը և ապահով�մ նախազորակոչային հաշվառ�մը, նրանց կցագր�մը
զինկոﬕսարիատին.
8) համագործակց�մ է �ս�ﬓական հաստատ�թյան մյ�ս մանկավարժների, հոգեբանի, սովորողների
ծնողների (նրանց օրինական ներկայաց�ցիչների) հետ՝ սովորողների կրթ�թյան կազմակերպման և ընտանեկան
դաստիարակ�թյան հարցեր�մ.
9) համագործակց�մ է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագիտական գործ�նե�թյան
արդյ�նավետ�թյան բարձրացման նպատակով.
10) մասնակց�մ է մանկավարժական խորհրդի նիստերին.
11) սահմանված կարգով ստան�մ է զինվորական համազգեստ և այն կր�մ աշխատանքի ընթացք�մ։
2. Հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան զինղեկի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և
հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև
նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
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ա. «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին»,«Զինապարտ�թյան մասին», «Զենքի մասին», «Երեխայի
իրավ�նքների մասին», «Կրթ�թյան պետական տեսչ�թյան մասին», «Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների
կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները, Վարչական
իրավախախտ�ﬓերի վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական
�ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը,
բ. ՆԶՊ առարկայի չափորոշչի և ծրագրերի պահանջները, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին
վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
գ. մանկավարժ�թյան տես�թյան և ﬔթոդիկայի, հոգեբան�թյան, առաջին բ�ժօգն�թյան օգն�թյան
հիմ�նքները,
դ. աշխատանքի անվտանգ�թյան, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է �նենա
բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթ�թյ�ն,
սպայական կոչ�մ:
XII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) համաձայն հաստատ�թյան կանոնադր�թյան՝ ապահով�մ է սովորողների և մանկավարժական
աշխատողների գրադարանային հավաքած�ից և տեղեկատվական ﬕջոցներից անվճար օգտվել� իրավ�նքը,
տրամադր�մ �ս�ﬓական նյ�թի յ�րացման համար համապատասխան տեղեկատվ�թյ�ն՝ անկախ նյ�թական
կրիչի ձևից (գիրք, պարբերական և շար�նակվող հրատարակ�թյ�ններ, թերթ, ամսագիր, տեսալսողական
նյ�թեր).
2) աջակց�մ է սովորողների և մանկավարժական աշխատողների ինքնակրթ�թյան արդյ�նավետ
կազմակերպմանը, մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացմանը՝ �ս�ﬓական ծրագրերին
համապատասխանող, տարբեր կրիչների վրա պար�նակվող (գրքային ֆոնդ, թվային և մագնիսական կրիչներ)
տեղեկատվ�թյան տրամադրման ﬕջոցով.
3) համապատասխան պայմաններ է ստեղծ�մ սովորողների համագործակցային, ստեղծագործական,
հետազոտական և այլ հմտ�թյ�նների զարգացման համար՝ ելնելով նրանց տարիքային
առանձնահատկ�թյ�ններից.
4) ձևավոր�մ է հաստատ�թյան գրադարանայինմատենագիտական հավաքած�ն, կազմակերպ�մ է
հավաքած�ի համալր�մը, կանոնակարգ�մը, պահպան�մը և օգտվողներին տրամադր�մը, վար�մ
հավաքած�ի այբբենական, թեմատիկ, էլեկտրոնային քարտարանը (առկայ�թյան դեպք�մ), ըստ կարիքների,
ստեղծ�մ է տվյալների բազա.
5) համալր�մ է դասագրքերի, գիտական, գիտահանրամատչելի, ﬔթոդական, գեղարվեստական գրքերի,
տեղեկատ�ների, ճյ�ղային գրական�թյան ամբողջական հավաքած�՝ թղթային և էլեկտրոնային կրիչներով.
6) կազմակերպ�մ է ֆոնդի տեղաբաշխ�մը, պահպան�մը, տեղեկատվ�թյան տրամադր�մը
բաժանորդներին, վար�մ գրադարանային ֆոնդի տեղեկատ�մատենագիտական, այբբենական ցանկեր, թեմատիկ
և էլեկտրոնային քարտադարան, բաժանորդական քարտերի հաշվառ�մ, հաստատ�թյան կարիքներից բխող
տվյալների բազա.
7) իրականացն�մ է պարբերաբար համալրվող տեղեկատվ�թյան վերլ�ծական մշակ�մ, տարբերակ�մ,
բաժանորդների խորհրդատվ�թյ�ն և անհատական սպասարկ�մ, տրամադր�մ ընթացիկ տեղեկատվ�թյ�ն
մանկավարժական աշխատողներին՝ կրթական գործընթացների կառավարման բարելավման համար.
8) համագործակց�մ է այլ գրադարանների և մշակ�թային հիﬓարկների, տեղեկատվական կենտրոնների հետ
գրադարանային հավաքած�ի համալրման և արդյ�նավետ փորձի ներմ�ծման նպատակով.
9) աջակց�մ է սովորողներին՝ ընթերցասրահ�մ դասերին պատրաստվել�ն՝ օգտագործելով գրադարանային
հավաքած��մ առկա տեղեկատվ�թյ�նը, այդ թվ�մ` էլեկտրոնային (համացանցի) ռես�րսները.
10) օժանդակ�մ է շնորհանդեսների, գրական քննարկ�ﬓերի, կինոդիտ�ﬓերի, ներկայաց�ﬓերի, այլ
մշակ�թային ﬕջոցառ�ﬓերի կազմակերպմանը.
11) աջակց�մ է այցել�ների ընթերցողական պահանջների բավարարմանը, ապահով�մ ընթերցողներին
գրադարանի ձեռք բերած նոր նմ�շների վերաբերյալ տեղեկատվ�թյամբ:
2. Գրադարանավարի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) հանրակրթ�թյան �ս�ﬓական հաստատ�թյան գրադարանավարի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա
ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
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ա. «Կրթ�թյան մասին», «Հանրակրթ�թյան մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին», «Կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող անձանց կրթ�թյան մասին», «Հեղինակային և հարակից
իրավ�նքների մասին», «Տեղեկատվ�թյան ազատ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները,
«Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյ�ն» պետական ոչ
առևտրային կազմակերպ�թյան օրինակելի կանոնադր�թյ�նը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին
վերաբերող՝ նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. անվտանգ�թյան տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները, ﬕնչբժշկական օգն�թյան
հիմ�նքները, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման հիﬓական կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան գրադարանավարի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է �նենա
բարձրագ�յն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթ�թյ�ն`
համապատասխան որակավորմամբ:
XIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՆՏԸ
1. Պաշտոնային պարտական�թյ�նները՝
1) լաբորանտը (ֆիզիկայի, քիﬕայի, կենսաբան�թյան) նախապատրաստ�մ և ապահով�մ է առարկայական
ծրագրով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքները.
2) լաբորատոր փորձից առաջ սովորողներին պարզաբան�մ է տվյալ լաբորատոր աշխատանքի
անվտանգ�թյան կանոնները և դասավանդող �ս�ցչի հետ համատեղ ապահով�մ դրանց կատար�մը.
3) աշխատանք է տան�մ լաբորատորիայի նյ�թերի և սարքավոր�ﬓերի հաշվառման, սահմանված կարգով
պահպանման, ժամկետանց նյ�թերի և սարքավոր�ﬓերի ցանկի՝ հաստատ�թյան ղեկավար�թյանը դ�րսգրման
ներկայացնել� (դասավանդող �ս�ցչի գրավոր համաձայն�թյամբ) �ղղ�թյամբ.
4) լաբորատոր փորձերից հետո ապահով�մ է չօգտագործված նյ�թերի, գործիքների և սարքավոր�ﬓերի
պահեստավոր�մը, անձամբ իրականացն�մ է թափոնների անվտանգ ﬖասազերծ�մը, ոչնչաց�մը.
5) առաջարկ�թյ�ն է ներկայացն�մ տնօրենին լաբորատորիայի նյ�թերի և սարքավոր�ﬓերի հարստացման
�ղղ�թյամբ:
2. Հանրակրթական �ս�ﬓական հասատ�թյան լաբորանտի գիտելիքներին, կարող�թյ�ններին և
հմտ�թյ�ններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հաստատ�թյան լաբորանտի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև
նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դր�յթները, որոնք վերաբեր�մ են կրթ�թյան բնագավառին և
կանոնակարգ�մ են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազոր�թյ�նները`
ա. «Հանրակրթ�թյան մասին», «Երեխայի իրավ�նքների մասին», Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքները,
առարկայական չափորոշիչները, ծրագրերը, իր պաշտոնային պարտական�թյ�ններին վերաբերող՝
նախարար�թյան համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. անվտանգ�թյան տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգ�թյան կանոնները, ﬕնչբժշկական օգն�թյան
հիմ�նքները, սովորողների կյանքի և առողջ�թյան պահպանման հիﬓական կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական �ս�ﬓական հասատ�թյան լաբորանտը պետք է �նենա բարձրագ�յն (բակալավր,
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ ﬕջին մասնագիտական կրթ�թյ�ն:
(հավելվածը փոփ. 10.06.11 N 823Ն)
Հայաստանի Հանրապետ黫թյան
կառավար黫թյան աշխատակազﬕ
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 5
ՀՀ կառավար黫թյան 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14ի N 1391Ն որոշման

ԲՆ〰ԹԱԳՐԻՉՆԵՐ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 〰Ս〰ՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏ〰ԹՅԱՆ 〰Ս〰ՑՉԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԱՐԱԿԱՐԳԵՐԻ
(հավելվածն 黫ժը կորցրել է 10.11.11 N 1745Ն)
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