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թվականի մայիսի 18-ի՝  «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշ-

խավորված կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 
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հրամանից 
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ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվա-
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«Հանրակրթության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի հա-
մաձայն՝ հանրակրթության բնագավառը կարգավորվում է, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրա-
պետության Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Պետա-
կան ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքներով, տվյալ օրենքով, ոլորտը 
կարգավորող այլ օրենքներով, այլ (նորմատիվ և անհատական) իրավական ակտերով: 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ ուսուցչի վերապատրաստման կարգը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ ատեստավորման 
ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող` երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկի 
ձևավորման կարգը՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը։ Օրենքի 26-րդ 
հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն՝ ուսուցչի կողմից հավաքագրվող անհրաժեշտ կրեդիտների 
անվանացանկը, չափորոշիչները և նվազագույն չափաքանակը հաստատում են կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմինը: Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.12-րդ 
կետի համաձայն՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություն-
ներն, այդ թվում, ներառում են՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատես-
ված ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման գործակիցները և նորմատիվները, 
ֆինանսավորման կարգերը հաստատելը: 

Սույն ուղեցույցով ներկայացվող հարցերը և իրավահարաբերությունները կարգավորող 
իրավական ակտերն առնվազն ներառում են հետևյալը. 

1. «Հանրակրթության մասին» օրենք (ՀՕ-160-Ն օրենք, ընդունվել է 10.07.2009 թ.).  

2. ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի ապրիլի 1-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» N 466-Ն որոշում.  

3. ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի հուլիսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրա-
ցումներ կատարելու մասին» N 1187-Ն որոշում (փոփոխությունները և լրացումները ներառված 
ենսույն ուղեցույցում և դրա հավելված 2-ում). 

4. ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի՝ ««Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկ-
ները վերակազմակերպելու, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական 
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի 
կանոնադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվա-
կանի հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի 
մայիսի 15-ի N 150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշում.  

5. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի 
մայիսի 18-ի՝ «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազ-
մակերպությունների և դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 780-Ա/2 հրաման.  

6. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021թ. հունիս 4-ի «ՀՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մայիսի 18-ի N 780-
Ա/2 հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 894-Ա/2 հրաման (որով համապա-
տասխան ցանկը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ).  

7. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 7-ի՝ «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաս-
տատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման չափո-
րոշիչը և օրինակելի ծրագիրը հաստատելու մասին» 1162-Ա/2 հրաման. 

8. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի 
հուլիսի 2-ի՝ «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստա-
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տության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինանսավոր-
ման նորմատիվները հաստատելու մասին» N 46-Ն հրաման. 

9. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի՝ 2019 թվականի նոյեմ-

բերի 4-ի՝ «Գնման ընթացակարգերի կազմակերպման ընթացքում օգտագործվող գնման հայտա-

րարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրա-

պետության ֆինանսների նախարարի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 

597-Ա հրաման. 

10. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի 
մարտի 5-ի՝ «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմա-
կերպությունների ցանկի ձևավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարի՝ 2012 թվականի մայիսի 18-ի N 496-Ն հրամանը ուժը 
կորցրած ճանաչելու մասին» N 24-Ն հրաման. 

11. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի՝ 2021 թվականի հունվարի 26-ի՝ «Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) 
ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 21-Ն 
հրաման. 

12. ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի՝ «Հայաստանի Հանրա-
պետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վճարովի հի-
մունքներով հանրակրթական և(կամ) մասնագիտական լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես 
նաև այլ ծառայությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1496-Ն որոշում. 

13. ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի՝ «Հայաստանի Հանրապե-
տության հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու 
մասին» N 1391-Ն որոշում. 

14. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (ՀՕ-239-Ն օրենք, ընդունվել է 05.05.1998 թ.): 
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«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՈՒ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՄԻ ՇԱՐՔ ԱՅԼ 
ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ՀԱՐՑՈՒՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՁԵՎԱՉԱՓՈՎ 

 
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ. 

1. ՈՒ՟՟Մ ՎՐԱ Է ՏԱՐԱԾՎՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԸ. 

«Հանրակրթության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի 

համաձայն՝ մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի մասնակցելու վերապատրաստումների: 

ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի ապրիլի 1-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման2 մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» N 466-Ն որոշմամբ հաստատված և դրա հավելվածով ամրագրված «Հան-
րակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական 
ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգով» (այսուհետ՝ Վերապատ-
րաստման կարգ) կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական 
հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ուսումնական 
հաստատություն) հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման հետ 
կապված իրավահարաբերությունները:  

Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ վերապատրաստման ենթակա են հանրակրթա-
կան հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների՝ հերթա-
կան ատեստավորման ենթակա ուսուցիչները՝ անկախ համապատասխան ուսումնական 
հաստատությունների կազմակերպական-իրավական ձևից և ենթակայությունից: 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին, 1.1 և 2-րդ կետերի համաձայն՝ ուսումնական հաստա-
տության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, ով ստացել է մանկավարժական համապատասխան 
որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի կրթական աստիճա-
նով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին 10 (տաս) տարվա ընթացքում մանկավար-
ժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 (հինգ) տարվա աշխատանքային ստաժ։  

Առնվազն 2 անգամ հայտարարված մրցույթի արդյունքներով ուսուցչի թափուր տեղը Նույն հոդ-

վածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները բավարարող անձի կողմից չհամալրվելու դեպքում ուսուցչի 

տվյալ թափուր տեղի համար կարող է դիմել նաև տվյալ առարկայի մասնագիտական ոլորտում 

բարձրագույն կրթություն և մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ 

ապահովող մոդուլներով առնվազն 30 (երեսուն) կրեդիտ հավաքած անձը։  

Տվյալ ուսումնական հաստատությունում զբաղեցրած պաշտոնի նկարագրին ուսուցչի հա-

մապատասխանության որոշման նպատակով պետությունն իրականացնում է ուսուցչի հերթական 

ատեստավորում՝ յուրաքանչյուր ուսուցչի համար 5 (հինգ) տարին մեկ անգամ (յուրաքանչյուր 

տարի ենթակա է ատեստավորման համապատասխան ուսումնական հաստատության ուսուցիչ-

ների ընդհանուր թվի 20 (քսան) տոկոսը), իսկ նախքան ատեստավորումն ապահովվում է ուսուցչի 

պարտադիր վերապատրաստում: Ընդ որում, մինչև սահմանված ժամկետի լրանալն ուսուցիչը կարող 

է սեփական նախաձեռնությամբ՝ կամավոր, իր միջոցներով վերապատրաստվել ու դիմել ատես-

տավորման, բայց ոչ շուտ, քան հերթական ատեստավորումից 1 (մեկ) տարի հետո։  

 

2. Ի՟՟ՆՉ Է ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍ-
ՏՈՒՄԸ. 

 
2 Ծանոթագրություն: ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի հուլիսի 22-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»           N 1187-Ն որոշմամբ Վերապատրաստման 
կարգում կատարվել են լրացումներ և փոփոխություն, որոնք ներառվել են սույն ուղեցույցում: 
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Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ ուսուցչի վերապատրաստումը երաշխավոր-
ված կազմակերպությունների ցանկում ընդգրկված վերապատրաստող (երաշխա-
վորված) կազմակերպությունում ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված` ուսուցչի 
վերապատրաստման չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան ուսուցչի կողմից 
մասնագիտական նոր գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների յուրացման ու 
կատարելագործման գործընթաց է, որն իրականացվում է դասընթացների միջոցով:  

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության` ատեստավորման ենթակա 
ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների (այսուհետ` 
Վերապատրաստող կամ Երաշխավորված կազմակերպություն) և կազմակերպությունների 
երաշխավորված դասընթացների (այսուհետ՝ Երաշխավորված դասընթաց) ընտրությունն 
իրականացնում և ուսուցիչների վերապատրաստման ոլորտում դրանց գործունեութ-
յունը 3 (երեք) տարով երաշխավորում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը: Ընդ որում, վերա-
պատրաստող կազմակերպությունը կարող է երաշխավորվել վերապատրաստման ամբող-
ջական ծրագրի կամ դրա որևէ բաղադրիչի մասով։ 

ՈՒշադրություն: ՈՒսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա 
ուսուցչի վերապատրաստումը պարտադիր է հետևյալ դեպքում. հերթական ատեստա-
վորման ենթակա ուսուցիչը նախապես ուսումնական հաստատության միջոցների հաշվին 
անցնում է պարտադիր վերապատրաստում` կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի սահմանած վերապատրաստման չափորոշիչներին համապատասխան։  

Պարտադիր վերապատրաստումը կարող է իրականացվել նաև կամավոր (սեփական 
նախաձեռնությամբ) և նախապես՝ մինչև հաջորդ հերթական ատեստավորման համար 
սահմանված ժամկետը լրանալը՝  ուսուցչի նախաձեռնությամբ և իր միջոցներով վերապատ-
րաստվելով ու դիմելով ատեստավորման, բայց ոչ շուտ, քան հերթական ատեստավորումից 
1 (մեկ) տարի հետո։ 

Ընդ որում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի 
հունվարի 26-ի՝ N 21-ն հրամանով հաստատվել է սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) 
ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը` համաձայն նույն 
հրամանի հավելվածի և ժամանակացույցի: Տվյալ հրամանի հավելվածի համաձայն՝ սեփական 
նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի 
միջոցառումների թվում ներառված են, այդ թվում, ուսուցիչների վերապատրաստման և ատես-
տավորման համակարգերի վերանայումը, ինչպես նաև ուսուցիչների ատեստավորման արդյուն-
քում հավելավճար սահմանելու հնարավորությունը: Ծրագրի հավելվածի 28-րդ կետի համաձայն՝ 
կամավոր ատեստավորումը կգործի պարտադիր ատեստավորմանը զուգահեռ (նույն հավել-
վածի ժամանակացույցին համապատասխան), և 80 (ութսուն) տոկոս և ավել արդյունավե-
տություն ցուցաբերած ուսուցիչներին հավելավճար ստանալու հնարավորություն կընձեռվի, այն 
դեպքում, երբ 0-59 (զրոյից հիսունինը) տոկոս արդյունք ունեցող ուսւոցիչները 1 (մեկ) տարի անց 
ենթակա կլինեն պարտադիր վերաատեստավորման, իսկ երկրորդ տարում վերաատեստա-
վորումը չանցած ուսուցչի դասավանդման իրավունքը կկասեցվի մինչև իր հայեցողությամբ 
հաջորդ վերապատրաստմանը մասնակցելը և վերաատեստավորման դրական արդյունք 
ունենալը:  

Վերապատրաստուման դասընթացը վերապատրաստումների ծրագրին համապատաս-
խանող բովանդակությամբ ուսումնական պարապմունքների շարք է, որը նպատակաուղղված է 
ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը և իրականացվում է վերապատրաստող երաշ-
խավորված կազմակերպության կողմից՝ Վերապատրաստող կազմակերպության դասըն-
թացի, ինչպես նաև Երաշխավորված դասընթացի միջոցով: 

Վերապատրաստող (երաշխավորված) կազմակերպությունների ցանկը հաստատվել է ՀՀ 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 780-
Ա/2 հրամանով և խմբագրվել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 
2021թ. հունիս 4-ի N 894-Ա/2 հրամանով՝ համաձայն դրա հավելվածի (ամբողջական տեքստը 
ներկայացված է սույն ուղեցույցի հավելված 4-ով): 
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3. ՈՒ՟՟Մ ԿՈՂՄԻՑ Է ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՒՄ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ 
ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ.  

Պետական կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման պայմանագրում նշվող վերապատրաստման ծրագրի այն բաղադրիչ(ներ)ի վե-
րաբերյալ տվյալների հիման վրա, որի (որոնց) համար վճարելու է ուսումնական հաստատութ-
յունը, պետական լիազորված մարմիններն ապահովում են իրենց ենթակայությամբ գոր-
ծող ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն այդ նպատակով պետական 
բյուջեով հատկացված միջոցների հաշվին՝ հիմք ընդունելով հանրակրթության բնագավա-
ռում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ֆինան-
սավորման նորմատիվները։ Սակայն պետական լիազորված մարմինի կողմից համապատաս-
խան վերապատրաստման ֆինանսավորման ապահովման պահանջները չեն տարածվում 
պետական ուսումնական հաստատություն չհանդիսացող ուսումնական հաստատությունների 
վրա։ 

 

4. Ի՟՟ՆՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ ԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐ-
ՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ՀԱՄԱՐ. 

Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.12-րդ կետի համաձայն՝ կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի իրավասությունները ներառում են, այդ թվում, Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների 
իրականացման գործակիցները և նորմատիվները, ֆինանսավորման կարգերը հաստատելը: 
Մասնավորապես,  ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի 
հուլիսի 2-ի՝ N 46-Ն հրամանով հաստատել են հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրակա-
նացնող ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերա-
պատրաստման ֆինանսավորման համապատասխան նորմատիվները՝ սահմանելով, որ տվյալ 
հրամանի գործողությունը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 
2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշմամբ հաստատված «Հանրակրթական 
հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստա-
վորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգով» պետական լիազորված մարմինների 
կողմից իրենց ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման 
գործընթացի վրա։ 

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթկաան ուսումնական 
հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինան-
սավորման համար նորմատիվները սահմանված են՝ հետևյալ կերպ.  

Հ/հ Դասընթաց Նորմատիվը 

(առավելագույնը) 

ՀՀ դրամ 

1. առկա դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ յուրա-

քանչյուր վերապատրաստվող ուսուցչի համար՝ առավե-
լագույնը 

24000 (քսանչորս հազար) 

2.  հեռավար դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ յուրա-

քանչյուր վերապատրաստվող ուսուցչի համար՝ առա-

վելագույնը 

20800 (քսան հազար ութ 

հարյուր) 

3.  առկա և հեռավար դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ յուրաքանչյուր վերապատ-

րաստվող ուսուցչի համար սույն նորմատիվների սխեմայի 1-ին և 2-րդ կետերով 

հաստատված (առավելագույն) նորմատիվներով՝ ըստ դասաժամերի տոկոսային հարա-
բերակցության 
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5.  ՈՒ՟՟Մ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎ Ի՟ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ Է ՄՇԱԿՎՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ. 

Վերապատրաստող կազմակերպության կողմից իրականացվող վերապատրաստման 
դասընթացը մշակվում է ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող, այսինքն՝ 
երաշխավորված կազմակերպության կողմից:  

Վերապատրաստման դասընթացն  իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍՆ կողմից սահմանված 
ժամկետում՝ առկա կամ հեռավար եղանակով: Վերապատրաստման դասընթացի անց-
կացման պարտադիր պայմաններից մեկն այն ուսուցչի ընտրությամբ իրականացվելն է (վերա-
պատրաստող կազմակերպության ընտրությունը երաշխավորված վերապատաստող կազմա-
կերպությունների ցանկից կատարվում է ուսուցչի կողմից)՝ ուսումնական հաստատության 
միջոցների հաշվին։ Վերապատրաստման նպատակով ընտրված կազմակերպության վերաբեր-
յալ ուսումնական հաստատությանը տեղեկացնելու վերաբերյալ դիմումի ձևը ներկայացվում է 
սույն ուղեցույցի հավելված 2.2-ով: 

Ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլները մշակվում են վերապատրաստող կազմա-
կերպության կողմից` նախարարության սահմանած չափորոշիչների և ծրագրերի հիման վրա, և 
վերապատրաստումն սկսվելուց ոչ ուշ, քան 15 (տասնհինգ) օր առաջ ներկայացնում են ՀՀ 
ԿԳՄՍ նախարարության հաստատմանը: 

 

6. Ի՟՟ՆՉ Է ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ. 

Երաշխավորված դասընթացը միջազգային կամ առցանց հարթակներում գործող կազմա-
կերպությունների կողմից իրականացվող և նախարարության կողմից երաշխավորված 
գործընթաց է, որն իրականացվում է առկա կամ հեռավար եղանակով, վճարովի կամ անվճար 
ձևով՝ ուսուցչի ընտրությամբ, սակայն արդեն ուսուցչի միջոցների հաշվին: 

 

7. Ո՟՟Ր ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏՈՎ ԵՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱ-
ՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ԵՎ ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 
ԾՐԱԳԻՐԸ. 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 7-ի՝ 1162-Ա/2 հրամանի 1-ին կետով հաստատված և դրա հավելվածով ամ-
րագրված են համապատասխան վերապատրաստման չափորոշիչը և օրինակելի ծրագիրը: 
Որոշման և դրան կից հավելվածի ամբողջական տեքստը ներկայացված են սույն ուղեցույցի 
հավելված 5-ով: Չափորիչն, այդ թվում, ներառում է մանկավարժական աշխատողների վե-
րապատրաստման բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, վերապատրաստման նպա-
տակները, խնդիրները, ակնկալվող արդյունքները: Որոշման հավելվածով ներկայացված է նաև 
ուսուցչի կողմից հավաքագրվող անհրաժեշտ կրեդիտների անվանացանկը: 

 

II. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ. 

8. Ո՟՟Վ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄ-
ՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԱԽԱՊԱՏ-
ՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱՌՆՎԱԶՆ Ի՟՟ՆՉ Է ԱՅՆ ՆԵՐԱՌՈՒՄ. 

ՈՒսումնական հաստատության ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի նախապատ-
րաստման պատասխանատուն հաստատության տնօրենն է: 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ և 8-րդ մասերի համաձայն՝ ուսումնական հաստատության 
տնօրենը յուրաքանչյուր տարվա համար կազմում և հաստատում է տվյալ տարվա հերթական 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների ցանկը և ներկայացնում ատեստավորման հանձնա-
ժողով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգին համապատաս-
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խան։ Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչն ուսումնական հաստատության միջոց-
ների հաշվին նախապես պարտադիր անցնում է վերապատրաստում` կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած վերապատրաստման չափորոշիչներին համա-
պատասխան։ 

ՈՒսումնական հաստատությունը, հիմնվելով ուսուցիչների կարծիքների ու առաջարկութ-
յունների վրա, վերապատրաստող կազմակերպությունների և դասընթացների հրապարակված 
ցանկից, ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա-
խարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանած ծրագրի բա-
ղադրիչների, ընտրում է վերապատրաստող կազմակերպություն և(կամ) դասընթաց` վերա-
պատրաստման ենթակա ուսուցիչների՝ կազմակերպվող վերապատրաստումներին մասնակցե-
լու նպատակով: 

Վերապատրաստվող յուրաքանչյուր ուսուցչի համար ուսումնական հաստատությունը վե-
րապատրաստող կազմակերպության հետ կնքում է վերապատրաստման ծառայություն-
ների  մատուցման պայմանագիր, որի մասին տեղեկատվությունը տրամադրում է պետական 
լիազորված մարմնին, իսկ պատճենը տրամադրում է ուսուցչին։ Ընդ որում, հանրակրթական 
ուսումնական հաստատությունը ուսուցչի դիմումով վերջինիս կողմից կատարված ընտ-
րության հիման վրա հանձնարարում է նախապատրաստել և կազմակերպել մեկ անձից 
գնման ընթացակարգով գործընթաց, որի համար կիրառվում է 79631200 ԳՄԱ ծածկա-
գիրը (աշխատակիցների վերապատրաստման ծառայություններ): Նշված գնման արդյուն-
քում ընտրված կազմակերպության և ուսումնական հաստատության միջև կնքվում է պետության 
կարիքների համար՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման ծառա-
յությունների վճարովի մատուցման պետական  գնման պայմանագիր (օրինակելի ձևը կցվում է 
սույն ուղեցույցի հավելված 2.1.-ով): 

Պայմանագրում նշվում է վերապատրաստման ծրագրի այն բաղադրիչը, որին մասնակ-
ցելու է ուսուցիչը, և որի համար վճարելու է ուսումնական հաստատությունը: Սույն պարբե-
րությունում նշված տեղեկատվության հիման վրա պետական լիազորված մարմիններն ապա-
հովում են իրենց ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավո-
րումն այդ նպատակով պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից՝ հաշվի առնելով հան-
րակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից 
հաստատված ֆինանսավորման նորմատիվները։ Տվյալ կարգավորումները, սակայն, չեն տա-
րածվում պետական ուսումնական հաստատություն չհանդիսացող ուսումնական հաստատութ-
յունների վրա»: 

Վերապատրաստման նախապատրաստական աշխատանքներն առնվազն ներառում են 
վերապատրաստման ենթակա ուսուցիչներին որոշելն ու նրանց անձնական գործերում վերա-
պատրաստման ենթակա լինելու մասին ոչ ուշ, քան սահմանված ժամկետում նշում կատարելը, 
վերապատրաստման ժամանակացույցի հաստատումը և դրա հիման վրա վերապատրաստման 
ժամկետի սահմանումը, վերապատրաստման անցկացման ժամանակի մասին ուսուցչին 
նախապես տեղեկացնելը, վերապատրաստման ծառայության պետական գնումների պայմա-
նագրի օրինակելի ձևը հաշվի առնելով՝ պայմանագրի նախագծի պատրաստումը3, մրցութային 
գնման ընթացակարգի կազմակերպումն ու անցկացումը, համապատասխան պայմանագրի 
կնքումը, իսկ հաջորդող փուլում՝ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման նկատ-
մամբ պատշաճ հսկողության ապահովումը, թերությունների հայտնաբերումը և ժամանակին 
արձագանքումը, ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարումը, 
հայտնաբերված թերությունների վերացումը, ծառայությունների մատուցման փաստի, ծավալի և 

 
3 Պայմանագրի օրինակելի ձևը ներկայացվել է խորհրդատվական նպատակով և մշակվել է՝ հիմք ընդունելով  սույն ուղեցույցում ներկայացված 

կարգավորող իրավական ակտերի պահանջները: Պատվիրատուն իրավասու է Պայմանագրում կատարել ցանկացած լրացում, որը չի հակասում 

ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին, ինչպես նաև ցանկացած փոփոխություն, որը բխում է Պայմանագրի՝ Հայաստանի Հանրապետության 

ֆինանսների նախարարի՝ 2019 թվականի նոյեմբերի 4-ի՝ «Գնման ընթացակարգերի կազմակերպման ընթացքում օգտագործվող գնման 

հայտարարությունների և հրավերների օրինակելի ձևերը հաստատելու և ՀՀ ֆինանսների նախարարի մի շարք հրամաններ ուժը կորցրած 

ճանաչելու մասին» N 597-Ա հրամանով հաստատված օրինակելի ձևի կառուցվածքային, բովանդակային և ՀՀ գործող օրենսդրությամբ 

սահմանված այլ առանձնահատկություններից:   
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այլ էական պայմանների փաստաթղթավորումը, հանձնման-ընդունման գործընթացի պատշաճ 
փաստաթղթավորումը և այլն: 

 

 

9. Ե՟ ՟ՐԲ ԵՎ Ի՟ ՟ՆՉ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ.  

Վերապատրաստումն իրականացվում է նախքան յուրաքանչյուր ուսուցչի համար 5 (հինգ) 
տարին մեկ անգամ կազմակերպվող հերթական ատեստավորումը:  

ՈՒսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի 
վերապատրաստումը պարտադիր է: Մինչև սահմանված ժամկետի լրանալն ուսուցիչը կարող 
է նաև կամավոր՝ իր նախաձեռնությամբ և իր միջոցներով վերապատրաստվել և դիմել 
ատեստավորման, բայց ոչ շուտ, քան հերթական ատեստավորումից 1 (մեկ) տարի հետո։ 

Հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստումն անցկացվում 
է տնօրենի կողմից հաստատված՝ ուսուցչի հերթական ատեստավորման ժամանակացույցով 
նախատեսված ժամկետին համապատասխան: Ընդ որում, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով 
հաստատվում է տվյալ ուսումնական տարում վերապատրաստումների ժամանակացույցը, 
վերապատրաստող կազմակերպությունների, առկա և հեռավար դասընթացների ցանկը 
(հայալեզու, ըստ անհրաժեշտության՝ նաև օտար լեզվով)` ըստ նրանց կողմից իրականացվող 
ծրագրի բաղադրիչի և ուսումնական առարկայի, և հրապարակվում է կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգում, նախարարության պաշտոնական կայքում և զանգվածային 
լրատվության միջոցներում: 

Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ Վերապատրաստող (երաշխավորված) կազմա-
կերպության դասընթացներն սկսվում են վերապատրաստող կազմակերպությունների ցանկի 
հրապարակումից ոչ շուտ, քան 1 (մեկ) ամիս հետո, իսկ Երաշխավորված դասընթացները կարող 
են իրականացվել ինչպես ցանկի հրապարակումից հետո, այնպես էլ հերթական ատեստավոր-
ման համար սահմանված ժամկետից առաջ՝ 1 (մեկ) տարվա ընթացքում:  

Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ հանրակրթական ուսումնական հաստա-
տության տնօրենը վերապատրաստումն սկսվելուց առնվազն 10 (տաս) օր առաջ գրավոր ձևով 
ուսուցչին տեղեկացնում է վերապատրաստող կազմակերպության, վերապատրաստման 
ժամկետի, վերապատրաստման ձևի և վայրի (հեռավարի դեպքում՝ հարթակի) մասին: 

 

10.  ՈՐՔԱ՟ ՟Ն Է ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏԸ) ԵՎ, ԴՐԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՎԱՔԱԳՐՎՈՂ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Ի՟՟ՆՉ ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ Է ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ. 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2020 թվականի սեպտեմ-
բերի 7-ի՝ 1162-Ա/2 հրամանի հավելվածի («ՈՒսուցչի կողմից հավաքագրվող անհրաժեշտ 
կրեդիտների անվանացանկը և օրինակելի ծրագիրը» վերտառությամբ տեքստային հատվա-
ծում) համաձայն՝ վերապատրաստման ծրագրի իրականացման ժամկետը 110 (հարյուր տաս) 
ժամ է:  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մարտի 5-ի՝       
N 24-Ն հրամանի հավելվածի 15-րդ կետի համաձայն՝ վերապատրաստող կազմակերպությունը 
կարող է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության հաստատմանը ներկայացնել 90-110-ժամյա վերապատ-
րաստման ծրագիր, սակայն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 
թվականի հուլիսի 2-ի N 46-Ն հրամանի հավելվածի համաձայն՝ վերապատրաստման դասընթա-
ցի տևողության համար հիմք է ընդունվել 92-110 ժամաքանակը, որտեղ 110 ժամը դասընթացի 
առավելագույն տևողությունն է. հենց այդ առավելագույն տևողությամբ դասընթացի համար է 
սահմանված դասընթացի ընդհանուր արժեքը:  
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Յուրաքանչյուր 10 (տաս) ժամի համար տրվում է 1 (մեկ) կրեդիտ՝ բացառությամբ վերա-
պատրաստման ծրագրի բաղադրիչի համար սահմանված կրեդիտի: Վերապատրաստման մաս-
նակիցը համարվում է դասընթացն ավարտած 9-11 կրեդիտ հավաքելու դեպքում: 

Վերապատրաստման ծրագիրը կազմված է 3 բաժնից՝ հետևյալ համամասնությամբ. 

• հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն՝ 9 ժամ, 1 կրեդիտ. 

• տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական 
գործընթացում՝ 20 ժամ, 2 կրեդիտ. 

• մասնագիտական զարգացում՝ 81 ժամ, 8 կրեդիտ: 

 

11. ԻՆՉՊԵ՟Ս Է ՈՐՈՇՎՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ՝ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԼԻՆԵ-
ԼԸ, ԻՆՉՊԵ՟Ս ԵՆ ԿԱԶՄՎՈՒՄ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ-
ՆԵՐԸ.  

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենը կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգում՝ տվյալ տարվա ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների 
անձնական գործերում, մինչև նույն տարվա մայիսի 1-ը կատարում է «ենթակա է ատեստա-
վորման» նշում։ 

Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում «ենթակա է ատեստա-
վորման» նշման հիման վրա ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը նախորդ պարբերությունում նշված 
ժամկետի ավարտից հետո՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում ձևավորում է ուսում-
նական հաստատությունների՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների ցուցակները: 

 

III. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ. 

12. Ո՟՟Վ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄ-
ՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ Ի՟ՆՉ 
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻՆ. 

ՈՒսուցչի վերապատրաստման գործընթացի անմիջական պատասխանատուն վերա-
պատրաստող կազմակերպությունն է, որը և որի գործունեությունը պետք է համապատաս-
խանեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի (այսուհետ՝ նախարար) հրամանով հաստատված` ատեստա-
վորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների 
ցանկի ձևավորման կարգով սահմանված չափանիշներին և ոլորտը կարգավորող նորմատիվ ու 
անհատական իրավական ակտերի պահանջներին: 

 

13. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ՝ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ Ի՟՟ՆՉ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ՈՒՆԻ. 

Եթե վերապատրաստման իրականացման ձևաչափը պահանջում է ուսուցչի ֆիզիկական 
կամ հեռավար ներկայություն ուսուցչի պաշտոնական պարտականությունների կատարման ըն-
թացքում, ապա վերջինս վերապատրաստման ընթացքում ազատվում է իր պաշտոնական 
պարտականությունների կատարումից՝ վարձատրության պահպանմամբ: 

Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ վերջին ատեստավորումից հետո մինչև 
հաջորդ ատեստավորումն ընկած ժամանակահատվածում դասընթացների մասնակցելով՝ 
ուսուցիչը կարող է կուտակել ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 
թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված չափով կրեդիտներ և 
հերթական վերապատրաստումների ժամանակ կրեդիտները հավաստող վկայականը ներ-
կայացնել դպրոցի տնօրենին: Այդ դեպքում ուսուցիչն իրավունք ունի չմասնակցել վերա-
պատրաստման ծրագրով նախատեսված համապատասխան բաղադրիչին: 
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Եթե ուսուցիչն ավարտել է դասընթացը, վճարել է դրա համար, հավաքել է Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված կրեդիտներ, ապա ուսումնական հաստա-
տությունը ներկայացված անդորրագրի հիման վրա փոխհատուցում է նրա վճարած գումարը, 
բայց ոչ ավելի, քան վերապատրաստման այդ բաղադրիչի՝ համամասնորեն որոշվող արժեքը: 

 

14. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆ ԱՆՑԱԾ ԼԻՆԵԼՆ Ի՟՟ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹՈՎ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏ-
ՎՈՒԹՅԱՄԲ Է ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՎԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ Ի՟՟ՆՉ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՊԵՏՔ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵՆ. 

Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցած, վերապատրաստման չափորոշչով և 
ծրագրով սահմանված չափով կրեդիտներ հավաքած ուսուցչին վերապատրաստման դասընթա-
ցի ավարտից հետո կազմակերպության կողմից տրվում է վերապատրաստման դասընթացին 
մասնակցության և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթ: 

ՈՒսումնական հաստատության տնօրենն ուսուցչի ներկայացրած` վերապատրաստման 
դասընթացին մասնակցության և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթը ներբեռ-
նում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգ՝ ուսուցչի բնութագրի 
բաժնում: 

Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից 
հետո՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, իր պաշտոնական կայքում կամ Հայկական 
կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) տեղադրում է մաս-
նակիցների՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված ավարտա-
կան հետազոտական աշխատանքները: 

ՈՒշադրություն: Վերջին ատեստավորումից հետո մինչև հաջորդ ատեստավորումն ընկած 
ժամանակահատվածում դասընթացների մասնակցելով՝ ուսուցիչը կարող է կուտակել 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 
թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված չափով կրեդիտներ և հերթա-
կան վերապատրաստումների ժամանակ կրեդիտները հավաստող վկայականը ներկա-
յացնել դպրոցի տնօրենին: Այդ դեպքում ուսուցիչն իրավունք ունի չմասնակցելու վերապատ-
րաստման ծրագրով նախատեսված համապատասխան բաղադրիչին: 

 

14.1. ԱՐԴՅՈ՟Ք ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏԻՆ ՊԵՏՔ Է 
ԱՊԱՀՈՎՎԵՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ 
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳԻ. 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն հրամանով հաստատված և 
դրա հավելվածով ամրագրված Կարգի 9-րդ կետի համաձայն՝ Վերապատրաստող կազմակեր-
պությունը պետք է կարողանա՝ 

• ապահովել ուսուցիչների վերապատրաստման թեմատիկ, ուսումնական, պլան-
ծրագրերի, թեստային առաջադրանքների, պարապմունքների ժամանակացույցերի մշակումը, 

• ապահովել վերապատրաստումների գործընթացի հետ կապված կազմակերպչական 
աշխատանքների պլանավորումը, իրականացումը և դասընթացի յուրացման արդյունքների 
գնահատումը, 

• կատարած աշխատանքների վերաբերյալ կազմել և Նախարարություն ներկայացնել 
ամփոփիչ բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություններ: 

Ընդ որում, վերապատրաստող կազմակերպությունն  իր գործունեությունն իրականաց-
վում է Նախարարության սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման չափորոշիչներին և 
Կազմակերպության կողմից մշակված վերապատրաստման ծրագրերին համապատասխան: 
Վերապատրաստման կարգի համաձայն՝ երաշխավորված և Ցանկում ընդգրկված Կազմակեր-
պությունն ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստումների ծրագրի 
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բովանդակությանը համապատասխան` պարտավոր է ապահովել իր կողմից ձևավորված 
խմբերում ներգրավված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների 
վերապատրաստումը: 

Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավար-
տից հետո՝ 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն է ներկայացնում վերապատ-
րաստման դասընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ համաձայն ձևի (ներկայացված է սույն 
ուղեցույցի հավելված 2.3.-ում): 

Կազմակերպության հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատ-
վությունը. 

• ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի, ուսումնաթեմատիկ պլանների 
առկայությունը, դասընթացների ժամանակացույցը` ըստ խմբերի, 

• վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների անվանացանկը` ըստ խմբերի 
(նաև էլեկտրոնային կրիչով), 

• քաղվածք վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների հաճախումների 
գրանցման մատյանից, 

• տեղեկանք՝ մինչ վերապատրաստումները և վերապատրաստումներից հետո յուրա-
քանչյուր մասնակցի թեստավորման արդյունքների մասին, 

• վերապատրաստվողների կողմից Կազմակերպության գնահատման անանուն ամփո-
փաթերթ։ 

Վերապատրաստման կարգի 29-րդ կետով նախատեսված են նաև Երաշխավորված 
դասընթացի վերաբերյալ հաշվետվության բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները:  

Կազմակերպության գործունեությունը գնահատվում է յուրաքանչյուր տարի՝ իր կողմից 
ներկայացված հաշվետվության հիման վրա: Ելնելով հաշվետվության քննարկման արդյունք-
ներից` Հանձնաժողովը որոշում է կայացնում Կազմակերպությունը Ցանկում թողնելու կամ հա-
նելու մասին: 

Բացի դրանից, յուրաքանչյուր տարի ուսուցիչների վերապատրաստումներից հետո 
կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում վերապատրաստման մասնակցած 
ուսուցիչների կողմից իրականացվում է Ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունների գնահա-
տում՝ անանուն ամփոփաթերթով՝ հետևյալ չափանիշներով․ 

• վերապատրաստման նյութերի բովանդակությունն ու որակը՝ առավելագույնը 5 
միավոր, 

• վերապատրաստող անձնակազմի պատրաստվածությունը՝ առավելագույնը 5 
միավոր, 

• վերապատրաստման կազմակերպման որակը՝ առավելագույնը 5 միավոր, 

• վերապատրաստման օգտակարությունՆ իրենց հետագա գործունեության համար՝ 
առավելագույնը 5 միավոր։ 

ՈՒսուցիչների գնահատման արդյունքներով 10-ից պակաս միավոր ստացած կազմակեր-
պությունների՝ Ցանկում հետագա ներառման հարցը կարող է քննարկվել հանձնաժողովի 
կողմից։ 

Կազմակերպությունը կամ Դասընթացը Ցանկից հանելու մասին Նախարարության 
կողմից ընդունվում է որոշում, եթե՝ 

• տվյալ Կազմակերպության ներկայացրած հաշվետվությունից պարզվել է, որ այն չի 
ապահովում նույն կարգի 19-րդ կետի որևէ ենթակետի պահանջի կատարումը, 

• տվյալ Դասընթացի ներկայացրած հաշվետվությունից պարզվել է, որ այն չի 
ապահովում նույն կարգի 20-րդ կետի որևէ ենթակետի պահանջի կատարումը։ 
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Հաշվետվության ձևի համաձայն՝ վերապատրաստող կազմակերպության կողմից իրակա-
նացված վերապատրաստման դասընթացի մասին հաշվետվությունը պետք է ներառի՝ 

• վերապատրաստող կազմակերպության անվանումը. 

• Տվյալ կազմակերպության կողմից իրականացված վերապատրաստման 
դասընթացը (դասընթացները). 

• վերապատրաստման դասընթացի (դասընթացների) իրականացման ժամկետները 
(սկիզբ և ավարտ). 

• իրականացված վերապատրաստման դասընթացի (դասընթացների) մասնակիցների 
ցանկը՝ ըստ խմբերի, որտեղ նշվում է՝ 

✓ ուսուցչի անունը և ազգանունը, 

✓ ուսուցչի դպրոցը, 

✓ ուսուցչի դասավանդած առարկան, 

✓ ուսուցչի՝ դասընթացից բացակայած ժամերի թիվը, 

✓ ուսուցչի հավաքած կրեդիտները՝ ըստ բաղադրիչների, 

✓ ուսուցչի հավաքած կրեդիտների ընդհանուր թիվը, 

✓ ուսուցչի մասնակցության բնութագիրը. 

• Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) 
տեղադրված մասնակիցների ավարտական հետազոտական աշխատանքների հղումները՝ ըստ 
խմբերի: 
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Հավելված 1.  
 

Քաղվածք  
«Հանրակրթության մասին» օրենքից 

 
 

1. ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ` ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱ-
ՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՈՎ. 

«Հանրակրթության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենքի) 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համա-
ձայն՝ ուսուցչի վերապատրաստման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության կողմից, իսկ ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող` երաշ-
խավորված կազմակերպությունների ցանկի ձևավորման կարգը՝ կրթության պետական կա-
ռավարման լիազորված մարմնի կողմից։  

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 12-րդ մասի համաձայն՝ ուսուցչի կողմից հավաքագրվող անհրա-
ժեշտ կրեդիտների անվանացանկը, չափորոշիչները և նվազագույն չափաքանակը հաս-
տատվում են կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից:  

Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.12-րդ կետի համաձայն՝ կրթության պետական կա-
ռավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն, այդ թվում, ներառում են՝ Հայաստանի 
Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցառումների իրա-
կանացման գործակիցները և նորմատիվները, ֆինանսավորման կարգերը հաստատելը: 

 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ. 

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի համաձայն՝ «հանրակրթությունն» անձի 
ուսուցման և դաստիարակության գործընթաց է, որն իրականացվում է նախադպրոցական, 
տարրական, հիմնական, միջնակարգ կրթության հիմնական և լրացուցիչ ծրագրերով. 

Օրենքի նույն հոդվածի 1-ին մասի 7-10-րդ կետերի համաձայն՝  

• «հանրակրթական ուսումնական հաստատությունն» իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ ունեցող կազմակերպություն կամ դրա ստորաբաժանում է, որն իրականաց-
նում է հանրակրթական հիմնական ծրագիր (ծրագրեր). 

• «հանրակրթական դպրոցը» մեկ կամ մի քանի ընդհանուր, այդ թվում՝ հոսքային կամ 
առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրակա-
նացնող ուսումնական հաստատության տեսակ է. 

• «մասնագիտացված հանրակրթական դպրոցը»  ռազմագիտության, սպորտի, ար-
հեստների, արվեստի կամ գիտության որևէ բնագավառում հանրակրթական հիմնական մասնա-
գիտացված ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության տեսակ է. 

• «հատուկ հանրակրթական դպրոցը» կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող, ինչպես նաև հակասոցիալական վարք դրսևորող սովորողների համար հան-
րակրթական հիմնական ընդհանուր և(կամ) հանրակրթական հիմնական հատուկ ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական հաստատության տեսակ է: 

Օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը, 

ըստ իրականացվող կրթական ծրագրերի աստիճանի, լինում է` 

• տարրական դպրոց (1-4-րդ դասարաններ). 

• միջին դպրոց (5-9-րդ դասարաններ). 

• հիմնական դպրոց (1-9-րդ դասարաններ). 

• ավագ դպրոց (10-12-րդ դասարաններ). 
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• վարժարան (5-12-րդ դասարաններ). 

• միջնակարգ դպրոց (1-12-րդ դասարաններ): 

 

2.1.  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵ-
ԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԵՐԸ. 

Օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի համաձայն՝ ուսումնական հաստատությունը 
հանրակրթական ծրագիր (ծրագրեր) կարող է իրականացնել համապատասխան լիցենզիայի 
առկայության դեպքում` համաձայն իր կանոնադրության: Ուսումնական հաստատության 
կողմից իրականացվող հանրակրթական ծրագրերն ամրագրվում են իր կանոնադրութ-
յամբ: 

ՈՒսումնական հաստատությունը հիմնադրի որոշմամբ հանրակրթական ծրագիրը կարող 
է իրականացնել ցերեկային, երկարօրյա և(կամ) գիշերօթիկ աշխատակարգով: 

 
2.2. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ. 

Օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-3-րդ մասերի համաձայն՝  

• հանրակրթական ուսումնական հաստատությունը կարող է ունենալ օրենքով սահման-
ված ցանկացած կազմակերպական-իրավական ձև. 

• ուսումնական հաստատությունը կարող է գործել նաև կրթահամալիրի կազմում. 

• սովորողների անվճար հանրակրթությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի 
Հանրապետությունը` ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, հիմնադրում է 
ուսումնական հաստատություններ՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կազմակեր-
պական-իրավական ձևով (այսուհետ` Պետական ուսումնական հաստատություն): 

ՈՒշադրություն: Օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի և 8-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետով 
սահմանված պետական ավագ դպրոցների համար լիազոր մարմինը կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմինն է: 

 
2.3. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ՝ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱ-
ՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՄԱՍԻՆ. 

Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-2-րդ և 4-րդ մասերի համաձայն՝  

• ուսումնական հաստատության կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենսդրությամբ և ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված 
կարգով. 

• ուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումն իրակա-
նացնում է ուսումնական հաստատության գործադիր մարմինը` տնօրենը, որը ընտրվում 
(նշանակվում) և ազատվում է (նրա լիազորությունները դադարում են) օրենսդրությամբ և ուսում-
նական հաստատության կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով: 

• ուսումնական հաստատության կառավարման մարմինների 
լիազորությունները սահմանվում են օրենքով և ուսումնական հաստատության 
կանոնադրությամբ: 

 
2.4. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒ-

ՑՈՒՄԸ. 

Օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ ուսումնական հաստատությունը վճարովի 
հիմունքներով կարող է իրականացնել հանրակրթական և(կամ) մասնագիտական լրացուցիչ 
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կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև այլ ծառայություններ՝ համաձայն իր կանոնադրության և 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգի4: 

 
3. ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. 

Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-5-րդ կետերի համաձայն՝ ուսումնական հաստատութ-
յունում կրթական գործընթացի մասնակիցներն են՝ 

• սովորողը. 

• սովորողի ծնողը. 

• ուսուցիչը և մանկավարժական այլ աշխատողներ. 

• վարչական աշխատողները. 

• խորհրդում և խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված՝ կրթության պետական 
կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինների ներկայացուցիչները և այլ անձինք։ 

 
4. ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ԵՎ ԴՐԱ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ՄԱՍԻՆ. 

4.1.  Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ, 13-րդ և 10.9-րդ կետերի, 26-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի համաձայն՝   

• «մանկավարժական աշխատողը5» սովորողների կողմից հանրակրթական ծրագ-
րերի յուրացմանը նպաստող և(կամ) կրթության բովանդակության պահանջներն ապահովող 
ուսումնական հաստատության, ինչպես նաև մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների 
աշխատակիցն է.  

• «ուսուցիչը» ուսումնական հաստատությունում սովորողների կողմից առարկայական 
ծրագրերի յուրացումը դասապրոցեսի միջոցով ապահովող և այդ գործընթացի համար անմիջա-
կանորեն պատասխանատու մանկավարժական աշխատողն է: Ընդ որում, հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, որը ստացել է մանկավարժա-
կան համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնա-
գետի կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին 10 (տաս) տարվա 
ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 (հինգ) տարվա 
աշխատանքային ստաժ. 

• «ուսուցչի օգնականը» կրթության կազմակերպման գործընթացում ուսուցչին աջակ-
ցող մանկավարժական աշխատողն է: 

 

4.2.  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՊԱՇՏՈՆՆ ԱՅԼ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԶԲԱՂԵՑՎԵԼԸ. 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 1.1 մասի համաձայն՝ առնվազն 2 անգամ հայտարարված մրցույթի 
արդյունքներով ուսուցչի թափուր տեղը նույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջները 
բավարարող անձի կողմից չհամալրվելու դեպքում ուսուցչի տվյալ թափուր տեղի համար 
կարող է դիմել նաև տվյալ առարկայի մասնագիտական ոլորտում բարձրագույն կրթություն և 

 
4 ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում վճարովի հիմունքներով հանրակրթական և(կամ) մասնագիտական լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ 
ծառայությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» 1496-Ն որոշումից քաղվածքը ներկայացված է սույն ուղեցույցի հավելված 10-
ով: 

5 Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների 

անվանացանկը, դրանց նկարագիրը, որակավորման տարակարգերը, աշխատանքի ընդունման, աշխատանքից ազատման, 

կենսաթոշակների նշանակման, բժշկական զննության կազմակերպման կարգերը սահմանվում են ՀՀ կառավարության կողմից, այդ թվում՝ ՀՀ 

կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական 

ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-

Ն որոշման N4 hավելվածով: ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշումից քաղվածքը ներկայացված է սույն 

ուղեցույցի հավելված 11-ով: 
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մանկավարժահոգեբանական ու ուսումնամեթոդական հմտություններ ապահովող 
մոդուլներով առնվազն 30 (երեսուն) կրեդիտ հավաքած անձը։  

Օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ պետական ուսումնական հաստատութ-
յունում ուսուցչի թափուր տեղ առաջանալու դեպքում այն համալրվում է մրցութային հիմունք-
ներով՝ համաձայն կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած մրցույ-
թի օրինակելի կարգի և ուսումնական հաստատության կանոնադրության, բացառությամբ 
նպատակային ուղեգրով մասնագիտական կրթություն ստացած թեկնածուի առկա-
յության կամ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից սահմանամերձ 
կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի պետական ուսումնական հաստատություններ 
համապատասխան մասնագետ գործուղվելու դեպքի, եթե մինչ այդ առնվազն 2 (երկու) 
անգամ հայտարարված մրցույթի արդյունքներով ուսուցչի թափուր տեղը չի համալրվել: 

 

4.3. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ մանկավարժական աշխատողի 
պաշտոն զբաղեցնելու իրավունք չունի այն անձը, որը` 

• դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ. 

• դատական կարգով զրկվել է մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու իրա-
վունքից. 

• տառապում է այնպիսի հիվանդությամբ, որը կարող է խոչընդոտել մանկավարժական 
գործունեության կատարմանը (այդ հիվանդությունների ցանկը հաստատում է ՀՀ կառավարութ-
յունը). 

• դատապարտվել է հանցագործության համար, և դատվածությունը սահմանված կար-
գով հանված կամ մարված չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատապարտվել է ոչ դիտա-
վորյալ հանցագործություն կատարելու համար: 

 
5. ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱ-

ԲԵՐՅԱԼ. 

Օրենքի 27-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի համաձայն՝ մանկավարժական աշխատողն իրա-

վունք ունի մասնակցելու վերապատրաստումների: 

Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ և 14.1 կետերի համաձայն՝ ուսուցչի վերապատրաստու-

մը վերապատրաստող կազմակերպություններում ուսուցչի կողմից կրթության պետական կառավարման 

լիազորված մարմնի սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման չափորոշիչներին և ծրագրերին 

համապատասխան մասնագիտական նոր գիտելիքների, հմտությունների և ունակությունների 

յուրացումն ու կատարելագործումն է: Ընդ որում, հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի 

վերապատրաստման համատեքստում կարևոր է հաշվի առնել նաև ուսուցչի ատեստավորման 

հասկացությունը, որը սահմանվում է որպես ուսուցչի գիտելիքների, աշխատանքային կարողությունների, 

հմտությունների՝ զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանությունը որոշելու գործընթաց:  

Ատեստավորումը կարող է լինել նաև կամավոր: Մասնավորապես, Օրենքի 26-րդ հոդվածի 23-րդ 

մասի համաձայն՝ ուսուցիչն իր նախաձեռնությամբ կարող է մասնակցել ատեստավորման, եթե 

ինքնուրույն կուտակել է համապատասխան կրեդիտներ, ունի աշխատանքային բնութագիր, երկու 

տարվա մանկավարժական ստաժ, որից առնվազն մեկ տարին` տվյալ ուսումնական հաստատությունում: 

Նշվածի թվում՝ ուսուցչի աշխատանքային բնութագիրը ներառում է ուսուցչի կենսագրական տվյալները, 

նրա գործնական, մարդկային հատկանիշների, մասնագիտական և մանկավարժական գիտելիքների ու 

կարողությունների, ինչպես նաև ուսուցչի աշխատանքային գործունեության արդյունքների մասին 

հիմնավորված գնահատականը: 

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերի համաձայն՝ տվյալ ուսումնական հաստատությունում 

զբաղեցրած պաշտոնի նկարագրին ուսուցչի համապատասխանությունը որոշելու նպատակով 

պետությունն իրականացնում է ուսուցչի հերթական ատեստավորում՝ յուրաքանչյուր ուսուցչի հա-

մար 5 տարին մեկ անգամ։ Յուրաքանչյուր տարի ուսումնական հաստատության ուսուցիչների մեկ 

հինգերորդը ենթակա է ատեստավորման՝ ըստ ուսումնական հաստատության հաստատած ժամա-

նակացույցի։ Ընդ որում, մինչև սահմանված ժամկետի լրանալը ուսուցիչը կարող է իր նախաձեռ-
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նությամբ և իր միջոցներով կամավոր վերապատրաստվել և դիմել ատեստավորման, բայց ոչ շուտ, 

քան հերթական ատեստավորումից մեկ տարի հետո։  

Օրենքի 26-րդ հոդվածի 8-9-րդ և 27-րդ մասերի համաձայն՝  

• հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչն ուսումնական հաստատության 
միջոցների հաշվին նախապես պարտադիր անցնում է վերապատրաստում` կրթության 
պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած վերապատրաստման չափորոշիչ-
ներին համապատասխան։  

• ուսումնական հաստատությունը կրթության պետական կառավարման լիազորված 
մարմնի երաշխավորած վերապատրաստող կազմակերպությունների ցանկից ինքնուրույն է 
ընտրում ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող կազմակերպությանը: 

Կրթական քաղաքականության փոփոխման դեպքում կրթության պետական կառավարման լիա-

զորված մարմինը կարող է կազմակերպել ուսուցիչների արտահերթ պարտադիր վերապատրաստում 

պետական բյուջեի կամ այլ միջոցների հաշվին: 

 

6. Օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 5-րդ, 22-24-րդ, 26.6-26.7-րդ, 26.12-րդ և 27-րդ մա-

սերի համաձայն՝ կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն, 

այդ թվում, ներառում են հետևյալը՝ 

• հանրակրթական ծրագրերի իրականացման լիցենզիաներ տրամադրելը. 

• պետական ավագ դպրոցների, ինչպես նաև տարածքային ու հանրապետական մանկավար-

ժահոգեբանական կենտրոնների պետական կառավարման լիազորված մարմին հանդիսանալը 

(համարվելը). 

• մանկավարժական աշխատողների և տնօրենի վերապատրաստման բովանդակությանը 

ներկայացվող պահանջները սահմանելը, ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերին համաձայ-

նություն տալը. 

• ուսումնական հաստատությունների գործունեության գնահատում իրականացնելը, 
ուսումնական հաստատությունների վարկանիշային ցանկը հրապարակելը. 

• ուսումնական հաստատության արտաքին գնահատմանը մասնակցելը. 

• ուսումնական հաստատությունների վարչական և մանկավարժական աշխատողների, 

աշակերտների ու ծնողների էթիկայի նորմերը (վարքականոնը) սահմանելը. 

• ուսումնական հաստատություններում գործածվող փաստաթղթերի ցանկը սահմանելը և 

դրանց լրացման (գործածման) կարգերը հաստատելը. 

• Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված ծրագրերի և միջոցա-

ռումների իրականացման գործակիցները և նորմատիվները, ֆինանսավորման կարգերը հաստատելը. 

• Օրենքով, այլ օրենքներով և կառավարության որոշումներով սահմանված այլ լիազորութ-

յուններ իրականացնելը: 
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Հավելված 2. 
 

Քաղվածք 
ՀՀ կառավարության՝ 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի՝ «Հանրակրթական հիմնական 

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման 
ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին» N 1667-Ն որոշումից 

 
ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի ապրիլի 1-ի ՝ «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն 
կատարելու մասին» N 466-Ն որոշումից 

 
ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի հուլիսի 22-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»  N 1187-Ն որոշումից 

 
 

1. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈԹՅՈՒՆ.  

ՀՀ կառավարության՝ 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի՝ «Հանրակրթական հիմնական 
ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա 
ուսուցչի վերապատրաստման կարգը հաստատելու մասին» N 1667-Ն որոշմամբ, «Հանրա-
կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համա-
պատասխան, համաձայն հավելվածի, հաստատվել է հանրակրթական հիմնական ծրագրեր 
իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի 
վերապատրաստման կարգը (այսւոհետ՝ նաև Վերապատրաստման կարգ): 

 ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի ապրիլի 1-ի ՝ «Հայաստանի Հանրապետության կա-
ռավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատա-
րելու մասին» N 466-Ն որոշման 1-ին կետով, համաձայն հավելվածի, ՀՀ կառավարության 2012 
թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման հավելվածը (այսուհետ՝ Հավելված) շարադրվել է 
նոր խմբագրությամբ: 

ՀՀ կառավարության՝ 2021 թվականի հուլիսի 22-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և 
լրացումներ կատարելու մասին»  N 1187-Ն որոշման 1-ին կետով Հավելվածի 17-րդ կետը շա-
րադրվել է նոր խմբագրությամբ, ինչպես նաև Հավելվածում 17-րդ կետից հետո 17.1. և 17.2. կե-
տերով կատարվել են լրացումներ, որոնք ներառված են ներքոշարադրյալ Վերապատրաստման 
կարգում: 

 
Կ Ա Ր Գ 

  
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ՝ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՉԻ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 
 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
  

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում հանրակրթական 
հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ուսումնական 
հաստատություն)՝ անկախ կազմակերպական-իրավական ձևից և ենթակայությունից, 
հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման հետ կապված իրավահա-
րաբերությունները: 

2. Ուսուցչի վերապատրաստումը երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկում 
ընդգրկված կազմակերպությունում (այսուհետ՝ վերապատրաստող կազմակերպություն) 
ուսուցչի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
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նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման 
չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան մասնագիտական նոր գիտելիքների, 
կարողությունների և հմտությունների յուրացման և կատարելագործման գործընթաց է, որն 
իրականացվում է դասընթացների միջոցով: 

3. Վերապատրաստման դասընթացը վերապատրաստումների ծրագրին համապատաս-
խան բովանդակությամբ ուսումնական պարապմունքների շարք է, որը նպատակաուղղված է 
ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը և իրականացվում է վերապատրաստող երաշխա-
վորված կազմակերպության կողմից (այսուհետ՝ Կազմակերպության դասընթաց) կամ երաշ-
խավորված դասընթացի միջոցով (այսուհետ՝ Դասընթաց): 

4. Կազմակերպության դասընթացը մշակվում է ատեստավորման ենթակա ուսուցչին 
վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպության կողմից և իրականացվում է նախարա-
րության սահմանված ժամկետում՝ առկա կամ հեռավար եղանակով՝ ուսումնական հաստա-
տության միջոցների հաշվին և ուսուցչի ընտրությամբ։ 

5. Դասընթացը միջազգային կամ առցանց հարթակներում գործող կազմակերպութ-
յունների կողմից իրականացվող և նախարարության կողմից երաշխավորված գործընթաց է, որն 
իրականացվում է առկա կամ հեռավար եղանակով, վճարովի կամ անվճար ձևով՝ ուսուցչի 
ընտրությամբ և ուսուցչի միջոցների հաշվին: 

6. Ուսումնական հաստատության ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի նախա-
պատրաստման պատասխանատուն հաստատության տնօրենն է (այսուհետ` տնօրեն): 

7. Ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի անմիջական պատասխանատուն վերա-
պատրաստող կազմակերպությունն է, որը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրա-
պետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ Նախարար) 
հրամանով հաստատված` ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշ-
խավորված կազմակերպությունների ցանկի ձևավորման կարգով սահմանված չափանիշներին: 

8. Եթե վերապատրաստման իրականացման ձևաչափը պահանջում է ուսուցչի ֆիզիկա-
կան կամ հեռավար ներկայություն ուսուցչի պաշտոնական պարտականությունների կատար-
ման ընթացքում, ապա վերջինս վերապատրաստման ընթացքում ազատվում է իր պաշտոնական 
պարտականությունների կատարումից՝ վարձատրության պահպանմամբ: 

  

2. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ 

 9. Ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերա-
պատրաստումը պարտադիր է և անցկացվում է տնօրենի կողմից հաստատված՝ ուսուցչի հեր-
թական ատեստավորման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետին համապատասխան: 

10. Տնօրենը կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում՝ տվյալ տարվա 
ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների անձնական գործերում, մինչև մայիսի 1-ը կատարում է 
համապատասխան նշում՝ «ենթակա է ատեստավորման»։ 

11. Կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում «ենթակա է ատեստավոր-
ման» նշման հիման վրա նախարարությունը 10-րդ կետում նշված ժամկետի ավարտից հետո՝ 5 
աշխատանքային օրվա ընթացքում ձևավորում է ուսումնական հաստատությունների՝ ատեստա-
վորման ենթակա ուսուցիչների ցուցակները: 

12. Նախարարի հրամանով հաստատվում է տվյալ ուսումնական տարում վերապատ-
րաստումների ժամանակացույցը, վերապատրաստող կազմակերպությունների, առկա և հեռա-
վար դասընթացների ցանկը (հայալեզու, ըստ անհրաժեշտության, նաև օտար լեզվով)` ըստ 
նրանց կողմից իրականացվող ծրագրի բաղադրիչի և ուսումնական առարկայի, և հրապարակ-
վում է կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում, նախարարության պաշտո-
նական կայքում և զանգվածային լրատվության միջոցներում: 

13. Ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլները մշակվում են վերապատրաստող 
կազմակերպության կողմից` նախարարության սահմանած չափորոշիչների և ծրագրերի հիման 
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վրա, և վերապատրաստումն սկսվելուց ոչ ուշ, քան 15 (տասնհինգ) օր առաջ ներկայացնում են 
նախարարություն՝ հաստատման: 

14. Կազմակերպության դասընթացներն սկսվում են վերապատրաստող կազմակերպութ-
յունների ցանկի հրապարակումից ոչ շուտ, քան մեկ ամիս հետո, իսկ դասընթացները կարող են 
իրականացվել ինչպես ցանկի հրապարակումից հետո, այնպես էլ հերթական ատեստավորման 
համար սահմանված ժամկետից առաջ՝ մեկ տարվա ընթացքում: 

15. Ուսումնական հաստատությունը, հիմնվելով ուսուցիչների կարծիքների ու առաջար-
կությունների վրա, վերապատրաստող կազմակերպությունների և դասընթացների հրապարակ-
ված ցանկից, ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանած ծրագրի 
բաղադրիչների, ընտրում է վերապատրաստող կազմակերպություն և (կամ) դասընթաց` վերա-
պատրաստման ենթակա ուսուցիչների՝ կազմակերպվող վերապատրաստումներին մասնակ-
ցելու նպատակով: 

16. Վերջին ատեստավորումից հետո մինչև հաջորդ ատեստավորումն ընկած ժամանակա-
հատվածում դասընթացների մասնակցելով՝ ուսուցիչը կարող է կուտակել Հայաստանի Հանրա-
պետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված չափով կրեդիտներ և հերթական վերա-
պատրաստումների ժամանակ կրեդիտները հավաստող վկայականը ներկայացնել դպրոցի 
տնօրենին: Այդ դեպքում ուսուցիչն իրավունք ունի չմասնակցելու վերապատրաստման ծրագրով 
նախատեսված համապատասխան բաղադրիչին: 

17. Վերապատրաստվող յուրաքանչյուր ուսուցչի համար ուսումնական հաստատությունը 
վերապատրաստող կազմակերպության հետ կնքում է վերապատրաստման ծառայություններ 
մատուցելու պայմանագիր, որի մասին տեղեկատվությունը տրամադրում է պետական լիազոր-
ված մարմնին, իսկ պատճենը տրամադրում է ուսուցչին։ Պայմանագրում նշվում է վերապատ-
րաստման ծրագրի այն բաղադրիչը, որին մասնակցելու է ուսուցիչը, և որի համար վճարելու է 
ուսումնական հաստատությունը: 

17.1. Սույն կարգի 17-րդ կետում նշված տեղեկատվության հիման վրա պետական լիազոր-
ված մարմիններն ապահովում են իրենց ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաս-
տատությունների ֆինանսավորումն այդ նպատակով պետական բյուջեով հատկացված միջոց-
ներից՝ հաշվի առնելով հանրակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման 
լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ֆինանսավորման նորմատիվները։ 

17.2. Սույն կարգի 17-րդ և 17․1-ին կետերով ամրագրված դրույթները չեն տարածվում 
պետական ուսումնական հաստատություն չհանդիսացող ուսումնական հաստատությունների 
վրա։ 

18. Եթե ուսուցիչն ավարտել է դասընթացը, վճարել է դրա համար, հավաքել է Հայաստանի 
Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2020 թվականի 
սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված կրեդիտներ, ապա ուսումնական հաստա-
տությունը ներկայացված անդորրագրի հիման վրա փոխհատուցում է նրա վճարած գումարը, 
բայց ոչ ավելի, քան վերապատրաստման այդ բաղադրիչի համար սահմանել է պետությունը: 

19. Տնօրենը վերապատրաստումն սկսվելուց առնվազն 10 (տաս) օր առաջ գրավոր ձևով 
ուսուցչին տեղեկացնում է վերապատրաստող կազմակերպության, վերապատրաստման ժամ-
կետի, վերապատրաստման ձևի և վայրի (հեռավարի դեպքում՝ հարթակի) մասին: 

20. Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցած, վերապատրաստման չափորոշչով և 
ծրագրով սահմանված չափով կրեդիտներ հավաքած ուսուցչին վերապատրաստման դասըն-
թացի ավարտից հետո կազմակերպության կողմից տրվում է վերապատրաստման դասընթացին 
մասնակցության և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթ: 

21. Տնօրենն ուսուցչի ներկայացրած` վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության 
և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթը ներբեռնում է կրթության կառավարման 
տեղեկատվական համակարգ՝ ուսուցչի բնութագրի բաժնում: 
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22. Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավար-
տից հետո՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, իր պաշտոնական կայքում կամ Հայկա-
կան կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) տեղադրում է 
մասնակիցների՝ 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված 
ավարտական հետազոտական աշխատանքները: 

23. Վերապատրաստող կազմակերպությունը յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավար-
տից հետո՝ 7 (յոթ) աշխատանքային օրվա ընթացքում, նախարարություն է ներկայացնում 
վերապատրաստման դասընթացի վերաբերյալ հաշվետվություն՝ համաձայն ձևի6: 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Տե՛ս սույն ուղեցույցի հավելված 2.3-ը: 



24 
 

Հավելված 2.1. 

Օրինակելի ձև7 

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ՝   

ՀԵՐԹԱԿԱՆ  ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ  ԵՆԹԱԿԱ  ՈՒՍՈՒՑՉԻ  ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ՎՃԱՐՈՎԻ  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ  

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   N ___8 

 

ք.            9                                                                                                                          «     »          10  2021 թ. 

 

«________________________________________11» ՊՈԱԿ-ը՝ ի դեմս կազմակերպության տնօրեն ----------- -------

--------- ------------- -ի12, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա ու ՀՀ գործող 

օրենսդրության և այլ կիրառելի իրավական ակտերի պահանջների համաձայն, (այսուհետ՝ 

Պատվիրատու), մի կողմից,  

«______________________________________13»-ը՝ ի դեմս կազմակերպության տնօրեն ----------- ---------------- --

----------- -14ի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա ու ՀՀ գործող օրենսդ-

րության և այլ կիրառելի իրավական ակտերի պահանջների համաձայն (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս 

կողմից, միասին հիշատակման դեպքում՝ Կողմեր,  

կնքեցին սույն հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատութ-

յան՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ծառայությունների վճարովի 

մատուցման պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին. 

 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ. 

1.1. Սույն Պայմանագրի համաձայն՝ Պատվիրատուի առաջադրանքով՝ Կատարողը ստանձնում է 

հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական 

ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ծառայությունների վճարովի մատուցման 

պարտավորությունը (այսուհետ` Վերապատրաստման ծառայություն)` համաձայն սույն Պայմանագրի  

անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով (այսուհետ՝ Հավելված N1) սահմանված Տեխնիկական բնու-

թագիր-գնման ժամանակացույցով15 սահմանված ժամկետների, պայմանների և պահանջների, իսկ 

Պատվիրատուն պարտավորվում է վճարել Պայմանագրի և Հավելված N1-ի (ինչպես նաև՝ այլ հավել-

վածների) պահանջներին համապատասխան պատշաճ, լրիվ, որակյալ և ժամանակին մատուցված 

 
7 Սույն Պայմանագրի հղումների տեսքով լրացման կարգի համաձայն՝ Պայմանագրի համապատասխան դրույթներում անհրաժեշտ է կատարել 

առաջարկվող փոփոխությունները՝ դրանք փոխարինելով նշված կամ անհրաժեշտ ձևակերպումներով, իսկ բաց թողնված տեղերն անհրաժեշտ է 

լրացնել: Պայմանագրի նախագիծը կազմելուց հետո սույն հղումներն անհրաժեշտ է Պայմանագրի տեքստից հանել: 

ՈՒշադրություն: Սույն Պայմանագրի ձևը և պետական լիազորված մարմինների կողմից ապահովվող՝ իրենց ենթակայությամբ գործող 

ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորումն այդ նպատակով պետական բյուջեով հատկացված միջոցներից՝ հաշվի առնելով 

հանրակրթության բնագավառում կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված ֆինանսավորման 

նորմատիվները, կիրառելի չեն և չեն տարածվում ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների վրա։ 

8 Լրացվում են Պայմանագրի հերթական համարը և ծածկագիրը: 

9 Լրացվում է Պայմանագրի կնքման վայրը (քաղաքը, ըստ անհրաժեշտության՝ նաև մարզը): 

10 Լրացվում է Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը և ամիսը, իսկ 2021 թվականից հետո հաջորդող տարիներին կնքվող Պայմանագիր կնքվելիս 

տարեթիվն անհրաժեշտ է փոփոխել՝ տվյալ տարվան համապատասխան: 

11 Լրացվում է հանրակրթական ուսումնական հաստատության անվանումը: 

12 Լրացվում են տվյալ ուսումնական հաստատության տնօրենի անունը, հայրանունը և ազգանունը: 

13 Լրացվում է երաշխավորված վերապատրաստող կազմակերպության անվանումը: 

14 Լրացվում են տվյալ վերապատրաստող կազմակերպության տնօրենի անունը, հայրանունը և ազգանունը: 

15 Հավելվածի տեսքով ներկայացված է սույն Պայմանագրին կից, ինչպես նաև քաղվածքի տեսքով՝ ՈՒղեցույցի Հավելված 7-ով: 



25 
 

Ծառայությունների համար՝ սույն Պայմանագրով սահմանված չափով, կարգով և ժամկետում՝ բացա-

ռությամբ սույն Պայմանագրով սահմանված դեպքերի: 

1.2. «Հանրակրթության մասին» օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14.1 կետի և ՀՀ կառավարության՝ 

2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1667-Ն որոշման հավելվածի16՝ Հանրակրթական հիմնական 

ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի 

վերապատրաստման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ 1-ի))  2-րդ և 3-րդ կետերի ու սույն Պայմանագրի համա-

ձայն՝ երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունում ուսուցչի 

վերապատրաստումը սույն Պայմանագրով Կատարողի կողմից այնպիսի ծառայության տրամադրումն 

է, որը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության) սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման 

չափորոշիչներին և ծրագրերին համապատասխան ուսուցչի մասնագիտական նոր գիտելիքների, 

կարողությունների, հմտությունների և ունակությունների յուրացման ու կատարելագործման գործընթաց 

և իրականացվում է վերապատրաստման դասընթացների միջոցով:  

1.3. Պայմանագրի 1.2 կետով սահմանված կարգավորումներին համապատասխան՝ վերապատ-

րաստման դասընթացը (այսուհետ՝ Երաշխավորված կազմակերպության դասընթաց) վերապատ-

րաստումների ծրագրին համապատասխան բովանդակությամբ ուսումնական պարապմունքների շարք է, 

որը նպատակաուղղված է ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը և իրականացվում է վերապատ-

րաստող երաշխավորված կազմակերպության կողմից: 

1.4. Կողմերը սույնով փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանում են, որ Կատարողի կողմից 

տրամադրվող Երաշխավորված կազմակերպության դասընթացին ներկայացվող պարտադիր պահանջ-

ներից են, այդ թվում՝ այն ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազ-

մակերպության կողմից մշակված և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված ժամանակացույցին 

համապատասխան ու Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում իրականացման ենթակա լինելը՝ 

առկա և(կամ) հեռավար եղանակով17՝ Պատվիրատու ուսումնական հաստատության միջոցների 

հաշվին, և ուսուցչի կողմից ընտրվելը (իր ընտրությամբ իրականացվելը)։  

1.5. Սույն Պայմանագրի 1.2 կետին համապատասխան՝ Վերապատրաստման ծառայությունը մա-

տուցվում է Հավելված N1-ով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համա-

պատասխան և դրանով սահմանված ժամկետներում, ինչպես նաև սույն Պայմանագրով (ներառյալ՝ դրա 

անբաժանելի մասը կազմող հավելվածներով) և կիրառելի օրենսդրական, ենթաօրենսդրական նորմատիվ 

և այլ իրավական ակտերով  սահմանված պահանջների համաձայն։ Ընդ որում, ուսումնական հաստա-

տության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստումը պարտադիր է և անց-

կացվում է Պատվիրատուի՝ ի դեմս տնօրենի կողմից հաստատված՝ ուսուցչի հերթական ատեստավորման 

ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետներին և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի) հրամանով հաստատված՝ տվյալ ուսումնական տարում 

վերապատրաստումների ժամանակացույցին համապատասխան: 

1.6. Վերապատրաստման ծրագրի այն բաղադրիչ(ներ)ը18, որին մասնակցելու է ուսուցիչը, և որի 

(որոնց) համար համամասնորեն վճարելու է Պատվիրատու ուսումնական հաստատությունը, հետևյալն է 

(են)՝ ___________ (նշել բաղադրիչի անվանումը):  

 
16 Ծանոթագրություն: Հմաապատասխան հավելվածը խմբագրվել է 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N 466-Ն որոշմամբ և փոփոխվել ՀՀ կառա-

վարության՝ 2021 թվականի հուլիսի 22-ի՝ N 1187-Ն որոշմամբ: 

17 Առկա կամ հեռավար եղանակով վերապատրաստման ծառայությունների արժեքները տարբեր են՝ համաձայն՝ ՀՀ կառավարության ՀՀ 

կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի հուլիսի 2-ի «Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող 

ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինանսավորման նորմատիվները 

հաստատելու մասին» N 46-Ն հրամանի պահանջների: 

18 Տվյալ կետը լրացվում է այն դեպքում, երբ վերապատրաստման ամբողջական ծրագրի փոխարեն իրականացվում է (են) դրա առանձին 

բաղադրիչ(ներ)ը: Պայմանագիրն ամբողջ ծավալով վերապատրաստման ծրագրով ծառայությունների մատուցման համար կնքվելու դեպքում 

պայմանագրային դրույթը շարադրվում է՝ հետևյալ կերպ. «Ուսուցիչը մասնակցելու է վերապատրաստման դասընթացին՝ ամբողջ ծրագրին՝ այն 

ներառող բոլոր բաղադրիչներով, որի համար վճարելու է Պատվիրատու ուսումնական հաստատությունը»: Ընդ որում, համաձայն Հայաստանի 

Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 07.09.2020թ. N1162-Ա/2 հրամանի «Հերթական ատեստավորման 

ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման չափորոշիչն ու օրինակելի ծրագիրն» ամրագրող հավելվածի՝ Վերապատրաստման ծրագիրը 

կազմված է 3 բաժնից՝ հետևյալ համամասնությամբ՝ 1. «Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն»՝ 9 ժամ, 2. «Տեղեկատվական և 

հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում»՝ 20 ժամ, 3. «Մասնագիտական զարգացում»՝ 81 ժամ: Պայմա-

նագիրը վերապատրաստման ծրագրի առանձին բաղադրիչով ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ կնքվելու դեպքում անհրաժեշտ է նշել 

կոնկրետ բաղադրիչ(ներ)ը:  
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2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

2.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի` 

2.1.1. կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի երաշխավորած վերապատ-

րաստող կազմակերպությունների ցանկից ինքնուրույն ընտրել ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին 

վերապատրաստող կազմակերպությանը. 

2.1.2. ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Վերապատրաստման ծառա-

յության ընթացքը, ժամկետները, որակը, ծավալը, համապատասխանությունը կիրառելի կարգավորող 

նորմատիվ և անհատական իրավական ակտերի պահանջներին` առանց միջամտելու Կատարողի 

գործունեությանը. 

2.1.3. եթե մատուցվել է Հավելված N 1-ում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանա-

կացույցին չհամապատասխանող Վերապատրաստման ծառայություն, ապա՝ 

ա) չընդունել Վերապատրաստման ծառայությունը (դրա արդյունքները)՝ իր հայեցողությամբ 

սահմանելով անպատշաճ Վերապատրաստման ծառայությունը Պայմանագրին և դրա Հավելված N1-ին 

(ինչպես նաև փոխադարձ համաձայնությամբ կնքված և Պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող այլ 

հավելվածներին) համապատասխանող պատշաճ Վերապատրաստման ծառայությամբ անհատույց 

փոխարինելու ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու Պայմանագրի 5.2 և 5.3. կետերով 

նախատեսված տուժանքը.  

բ) հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Վերապատրաստման 

ծառայության համար վճարված գումարը ու վճարելու սույն Պայմանագրով սահմանված տուժանքը: Ընդ 

որում, տուժանքի վճարումը Կատարողին չի ազատում վերջինիս մեղքով կամ այնպիսի հանգամանքների 

առկայության դեպքում պատճառված վնասները հատուցելու պարտավորությունից, որոնց համար 

պատասխանատու է Կատարողը:  

2.1.4. Պատվիրատուն իրավասու է միակողմանի լուծել Պայմանագիրը, եթե Կատարողն էակա-

նորեն խախտել է սույն Պայմանագիրը։ Կատարողի կողմից Պայմանագիրը խախտելն էական է համար-

վում, եթե՝ 

ա) մատուցված Վերապատրաստման ծառայությունը չի համապատասխանում Հավելված N1-ով 

սահմանված պահանջներին, 

բ) խախտվել է Վերապատրաստման ծառայության մատուցման ժամկետը։ 

գ) Կատարողն իրավասու չէ տրամադրելու Վերապատրաստման ծառայություններ կամ նա 

Նախարարության կողմից վաղաժամկետ հանվել է սույն Պայմանագրի 2.4.1. կետով սահմանված Ցանկից 

կամ Պատվիրատուին հիմնավոր կերպով հայտնի է դարձել, որ Կատարողը համապատասխան Ցանկում 

ներառվել է ՀՀ գործող օրենսդրության և կիրառելի այլ իրավական ակտերի պահանջների խախտմամբ: 

 

2.2. Պատվիրատուն պարտավոր է` 

2.2.1. քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատաս-

խան մատուցված Վերապատրաստման ծառայությունը (դրա արդյունքը), իսկ այդ ծառայության 

արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում այդ մասին անհապաղ կամ ողջամիտ սեղմ ժամ-

կետում գրավոր և հիմնավորված առարկություններով հայտնել Կատարողին. 

2.2.2. Վերապատրաստման ծառայության արդյունքն առանց առարկությունների ընդունելու 

դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պայմանագրով (ներառյալ՝ 

դրա հավելվածներով) սահմանված վճարման ժամկետն իր կողմից խախտվելու դեպքում` նաև սույն 

Պայմանագրի 5.7. կետով սահմանված տույժը. 

2.2.3. ապահովել իր՝ որպես ուսումնական հաստատության ուսուցչի վերապատրաստման 

գործընթացի պատասխանատուի կողմից իրեն վերաբերող մասով անհրաժեշտ և բավարար նախապատ-

րաստական աշխատանքների պատշաճ և ժամանակին իրականացումը.  
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2.2.4. ապահովել կազմակերպվող վերապատրաստումներին մասնակցելու նպատակով վերա-

պատրաստող կազմակերպությունների և դասընթացների հրապարակված ցանկից Վերապատրաստող 

երաշխավորված կազմակերպությունն ուսուցիչների կարծիքների ու առաջարկությունների հիման վրա և 

ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված ծրագրի 

բաղադրիչների ընտրված լինելը. 

2.2.5. ի դեմս տնօրենի՝ վերապատրաստումն սկսվելուց առնվազն 10 (տաս) օրացուցային օր առաջ 

գրավոր ձևով ուսուցչին տեղեկացնել վերապատրաստող կազմակերպության, վերապատրաստման ժամ-

կետի, վերապատրաստման ձևի և վայրի (հեռավարի դեպքում՝ հարթակի) մասին: 

2.2.6. ի դեմս տնօրենի՝ ուսուցչի ներկայացրած` վերապատրաստման դասընթացին մասնակ-

ցության և հավաքված կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթը ներբեռնել կրթության կառավարման 

տեղեկատվական համակարգ՝ ուսուցչի բնութագրի բաժնում. 

2.2.7. վերապատրաստման ընթացքում ուսուցչին ազատել իր պաշտոնական պարտականութ-

յունների կատարումից՝ վարձատրության պահպանմամբ, եթե վերապատրաստման իրականացման 

ձևաչափը պահանջում է ուսուցչի ֆիզիկական կամ հեռավար ներկայություն ուսուցչի պաշտոնական 

պարտականությունների կատարման ընթացքում. 

2.2.8. ուսուցչին ազատել վերապատրաստման ծրագրով նախատեսված համապատասխան բա-

ղադրիչ(ներ)ին մասնակցությունից, եթե ոչ շուտ, քան հերթական ատեստավորումից 1 (մեկ) տարի հետո 

նախքան հերթական ատեստավորման համար սահմանված վերապատրաստման ժամկետը ուսուցիչը, 

դասընթացների մասնակցելով, կուտակել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 

2020 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված չափով անհրաժեշտ կրեդիտներ և 

դրանք ստացված (կուտակված) լինելը հավաստող վկայականը հերթական վերապատրաստումից առաջ 

ներկայացրել է դպրոցի տնօրենին: 

2.3. Կատարողն իրավունք ունի` 

2.3.1. Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ 

Պատվիրատուի կողմից առանց առարկությունների ընդունված Վերապատրաստման ծառայության 

համար Պայմանագրի գնի վճարումը չկատարելու կամ կետանցելու դեպքում՝ նաև Պայմանագրի 5.7 

կետով նախատեսված կետանցի տույժը։ 

2.3.2. ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան՝ Վերապատրաստման ծառայությունների 

մատուցումն իրականացնել թարմացված դասընթացների միջոցով:   

2.4. Կատարողը պարտավոր է` 

2.4.1. որպես վերապատրաստման ոլորտում ընդգրկված (երաշխավորված) կազմակերպություն՝ 

վերապատրաստման ամբողջական ծրագրի կամ դրա որևէ բաղադրիչի մասով համապատասխանել ՀՀ 

ԿԳՄՍ նախարարության՝ 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն որոշման հավելվածով ամրագրված՝ 

«Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների 

ցանկի ձևավորման կարգի» (այսուհետ՝ Կարգ 2), այդ թվում, 3-5-րդ, 7-11-րդ, 19-րդ, 24-25-րդ կետերի 

պահանջներին: Ընդ որում, սույնով Կատարողը հաստատում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի 

մայիսի 18-ի՝  «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակեր-

պությունների և դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ 780-Ա/2 հրամանի հավելվածով 

ամրագրված ցանկում՝ խմբագրված ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 

2021թ. հունիս 4-ի N 894-Ա/2 հրամանով և լրացված 2021 թվականի հունիսի 11-ի՝ 934-ԱՔ հրամանով 

(այսուհետ՝ Ցանկ)՝ հիշյալ կարգի և ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան 

ընդգրկված լինելը, հակառակ դեպքում տվյալ ցանկից հանված լինելու կամ դրանում ներառված չլինելու 

և(կամ) դրանցից բխող կամ դրանց հետ կապված՝ Կատարողի կողմից թույլ տրված խախտումները 

Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվելու պահից կրում է այդօրինակ խախտումների հետևանքով 

պատճառված վնասը լրիվ ծավալով հատուցելու պարտականությունը, եթե Կատարողի կողմից թույլ 

տրված խախտումները վերացնելու այլ միջոց և եղանակ Կողմերի փոխադարձ գրավոր համաձայնութ-

յամբ չի սահմանվել.  

2.4.2. անձամբ (ներառյալ՝ իր վերապատրաստող մասնագետների միջոցով), պատշաճ, ժամանակին 

և ամբողջ ծավալով ապահովել Վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման ընթացքում 

Ցանկում իր ընգրկված լինելը, իսկ իրեն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից Ցանկից ժամկետից շուտ 
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հանվելու դեպքում անհապաղ այդ մասին գրավոր (ներառյալ՝ առձեռն և պատշաճ առաքված էլեկտրո-

նային ծանուցման և հաջորդող հեռախոսազանգի միջոցով) տեղեկացնել Պատվիրատուին.  

  2.4.3. Պայմանագրի Հավելված N1-ով սահմանված ժամկետներում, Պայմանագրով (ներառյալ՝ դրա 

հավելվածներով) և կիրառելի օրենսդրական, ենթաօրենսդրական նորմատիվ և այլ իրավական ակտերով 

սահմանված պայմաններով ու պահանջներին համապատասխան ապահովել Վերապատրաստման 

ծառայության պատշաճ, որակյալ և սահմանված լրիվ ծավալով (ներառյալ՝ վերապատրաստման ծրագ-

րի ուսումնաթեմատիկ պլանին համապատասխան) մատուցումը` ղեկավարվելով ՀՀ գործող օրենսդ-

րությամբ. 

2.4.4. Պայմանագրով նախատեսված յուրաքանչյուր դեպքում վճարել Պայմանագրով նախա-

տեսված տուժանքը19. 

2.4.5. Պայմանագրի գործողության, ինչպես նաև Պայմանագրի կատարման ապահովման գոր-

ծողության ընթացքում իր նկատմամբ լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա 

մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին. 

2.4.6. պատշաճ, որակյալ, ժամանակին, բարեխղճորեն և ամբողջ ծավալով կատարել Պայմանագ-

րով ստանձնած պարտավորությունը, ներառյալ՝ ապահովել ուսուցչի վերապատրաստման գործընթացի 

անմիջական պատասխանատու լինելը, և այդ գործընթացի՝ համապատասխանությունը սույն 

Պայմանագրում նշված Կարգերով սահմանված չափանիշներին. 

2.4.7. ապահովել ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլների՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 

սահմանած չափորոշիչների և ծրագրերի հիման վրա իր՝ որպես վերապատրաստող կազմակերպության 

կողմից մշակված լինելը, ինչպես նաև սահմանված կարգով և ժամկետներում նույն նախարարության 

կողմից հաստատված լինելը.  

2.4.8. ըստ առանձին բաղադրիչների Վերապատրաստմանը ուսուցչի մասնակցության առանձ-

նահատկությունները, ներառյալ՝ հերթականությունը, նախապես համաձայնեցնել Պայմանագրի մյուս 

կողմի հետ. 

2.4.9. Վերապատրաստման դասընթացին մասնակցած, վերապատրաստման չափորոշչով և 

ծրագրով սահմանված չափով կրեդիտներ հավաքած ուսուցչին վերապատրաստման դասընթացի ավար-

տից հետո ողջամիտ սեղմ ժամկետում տրամադրել վերապատրաստման դասընթացին մասնակցության 
և հավաքած կրեդիտների վերաբերյալ փաստաթուղթը. 

2.4.10. յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից հետո՝ 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, իր պաշտոնական կայքում կամ Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում 

(https://lib.armedu.am/) տեղադրել վերապատրաստման մասնակիցների՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2020 

թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1162-Ա/2 հրամանով սահմանված ավարտական հետազոտական աշխա-

տանքները. 

2.4.11. ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն հրամանով հաստատված Կարգին 

համապատասխան՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայացնել ամփոփիչ բովանդակային և ֆինանսական 

հաշվետվություններ, յուրաքանչյուր վերապատրաստման ավարտից հետո՝ 7 (յոթ) աշխատանքային 

օրվա ընթացքում, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայացնել վերապատրաստման դասընթացի վերաբեր-

յալ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 1-ի N466-Ն որոշման Հավելվածով սահմանված ձևի 

հաշվետվություն.  

2.4.12. իր գործունեությունն իրականացնել ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության սահմանած` ուսուցչի 

վերապատրաստման չափորոշիչներին և իր՝ որպես վերապատրաստող կազմակերպության կողմից 

մշակված վերապատրաստման ծրագրերին համապատասխան. 

2.4.13. գործելով որպես երաշխավորված և Ցանկում ընդգրկված կազմակերպություն՝ իր կողմից 

ձևավորված խմբերում ներգրավված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների 

վերապատրաստումն ապահովել ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստում-

ների ծրագրի բովանդակությանը համապատասխան և ՀՀ գործող օրենսդրության ու կիրառելի այլ 

կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների համաձայն. 

 
19 Տվյալ հասկացությունը ներառում է տույժը և տուգանքը:  
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2.4.14. ապահովել լիարժեք համապատասխանություն վերապատրաստման բովանդակությանը 

ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաև ՀՀ գործող օրենսդրությամբ և կիրառելի այլ անհատական 

իրավական ակտերով սահմանված վերապատրաստման ակնկալվող արդյունքների ու նպատակների 

իրագործումը, դրանցով սահմանված խնդիրների արդյունավետ լուծմանը վերապատրաստման դասըն-

թացների միջոցով նպաստելը, Վերապատրաստման ծառայությունները վերապատրաստման օրինակելի 

ծրագրի թեմատիկ պլանավորմանը համապատասխան իրականացվելը: 

 

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ. 

3.1. Մատուցված Վերապատրաստման ծառայությունն ընդունվում է Կողմերի, ներառյալ՝ Պատվի-

րատուի և Կատարողի միջև եռակողմ կազմված20 և ստորագրված հանձնման-ընդունման 

փաստաթղթով (արձանագրությամբ)՝ նշելով նաև փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  

3.1.1. Մինչև Պայմանագրով Վերապատրաստման ծառայության մատուցման համար նախատես-

ված օրը ներառյալ՝ Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` Վերապատ-

րաստման ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հանձնման-

ընդունման ակտ) և հանձնման-ընդունման արձանագրությունը՝ 2-ական (երկուական) օրինակով:  

3.2. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Վերապատ-

րաստման ծառայությունը համապատասխանում է Պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում 

Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման 

արձանագրությունը չի ստորագրվում և Պատվիրատուն` 

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար Պայմանագրով և ՀՀ 

գործող օրենսդրությամբ նախատեսված միջոցները և(կամ) 

 բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է Պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության 

միջոցներ։ 

3.3. Եթե Պայմանագրի 3.3. կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուց-

ված ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված Վերապատրաստման 

ծառայությունը համարվում է ընդունված, և Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունն 

ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշվելով՝ մինչև 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագ-

րության 1 (մեկ) օրինակը: 

3.3.1. Անպատշաճ Վերապատրաստման ծառայության դեպքում Պատվիրատուն Պայմանագրի 3.3. 

կետով սահմանված ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում համապատասխան ծառայությունը 

(արդյունքները) չընդունելու վերաբերյալ պատճառաբանված մերժումը (առարկությունը)։ 

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ. 

4.1. Սույն Պայմանագրով Կատարողի կողմից (բոլոր բաղադրիչները ներառող ամբողջական 

վերապատրաստման դասընթացի ծրագրով) մատուցման ենթակա Վերապատրաստման ծառայության 

ընդհանուր գինը կազմում է ______ (գումարի չափը պարտադիր գրել նաև բառերով) ՀՀ դրամ, որը 

հաշվարկվում է ըստ վերապատրաստման ժամաքանակի՝ հետևյալ բանաձևով՝ 

«ՎԾԸԱ / ԴԺՔ * ԺՔ», որտեղ  

ՎԾԸԱ-ն՝ Վերապատրաստման առկա կարգով իրականացվող դասընթացի ընդհանուր արժեքն է 

(24.000 (քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ21), 

 
20 Հնարավոր ռիսկերի նվազեցման նպատակով Պայմանագրի կողմերին խորհուրդ է տրվում հանձնման-ընդունման փաստաթղթերը կազմել ու 

կնքել ոչ թե երկկողմ, այլ եռակողմ՝ ներառյալ Վերապատրաստման ծառայությունից օգտված ուսուցիչը՝ հնարավորություն ունենալով նաև այդ 

փուլում ավելի արդյունավետ կերպով հայտնաբերել թերությունները, դժգոհությունները և այլ անհամապատասխանություններ: 

21 ՈՒշադրություն: Հեռավար կարգով իրականացվող վերապատրաստման ամբողջական դասընթացի ընդհանուր արժեքը կազմում է 20400 

(քսան հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ: Վերապատրաստման դասընթացի իրականացման ձևի փոփոխության դեպքում այն անհրաժեշտ է 

ներառել սույն Պայմանագրի նախագծի 4.1 կետում` համապատասխանաբար փոփոխելով նաև Վերապատրաստման ծառայության արժեքը՝ 

Պայմանագրի գինը: 
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ԴԺՔ-՝ն՝ Վերապատրաստման դասընթացի համար նախատեսված առավելագույն ժամաքանակն է 

(110 ժամ), 

ԺՔ-ն՝ մատուցված ՝վերապատրաստման ծառայության՝ ամբողջ ծրագրի կամ դրա բաղադրիչի 

ժամաքանակն է22:  

4.1.1. Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ինչպես նաև հարկերը, 

տուրքերը և ՀՀ օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները, որոնք Պատվիրատուի կողմից լրացուցիչ կամ 

առանձին փոխհատուցման, հատուցման կամ վճարման ենթակա չեն։ 

4.1.2. Ծառայության մատուցման արժեքը՝ Պայմանագրի գինը, կայուն է և Կատարողն իրավունք 

չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու Պայմանագրի գինը՝ բացառությամբ ՀՀ 

գործող օրենսդրությամբ և սույն Պայմանագրի 4.2. կետով սահմանված դեպքերի:  

4.2. Սույն Պայմանագրով Կատարողի կողմից Վերապատրաստման ծառայությունները վերա-

պատրաստման ծրագրի առանձին բաղադրիչի մասով մատուցվելու դեպքում, սույն Պայմանագրի 1.6. 

կետին համապատասխան, պատշաճ մատուցված Ծառայության համար վճարումը ենթակա է 

կատարման համամասնորեն՝ միայն տվյալ բաղադրիչի կամ բաղադրիչների մասով՝ չգերազանցելով 

պետության կողմից սահմանված ֆինանսավորման նորմատիվները (առավելագույն արժեքը):   

4.3. Պայմանագրի գնից` մինչև ----------- (գումարի չափը փակագծերում  պարտադիր նշել նաև 

բառերով)23 ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին` որպես կան-

խավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների 

հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Ընդ որում մինչև 

կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն կատարվում: 

4.4. Պատվիրատուն իրեն մատուցած Վերապատրաստման ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ 

դրամով՝ անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ 

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է Վերապատրաստման ծառայության հանձում-ընդու-

նումից հետո՝ համապատասխան արձանագրության հիման վրա` Պայմանագրին և դրա Հավելվածով 

սահմանված վճարման  ժամանակացույցին համապատասխան: Եթե արձանագրությունը կազմվում է 

տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսվա ընթացքում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են 

ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 (երեսուն) աշխատանքային օրվա 

ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:  

4.5. Կատարողի կողմից լրացուցիչ մատուցված ծառայությունների կամ լրացուցիչ կատարված 

աշխատանքի արժեքը կամ դրանց հետ կապված լրացուցիչ ծախսերը սույն Պայմանագրով Պատվիրա-

տուի և(կամ) վերապատրաստող ուսուցչի կողմից վճարման, հատուցման կամ փոխհատուցման ենթակա 
չեն: Սույն Կատարողը տալիս է իր համաձայնությունն ու հաստատում է, որ իր կողմից Պատվիրատուի 

միջոցների հաշվին Վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման կապակցությամբ վերապատ-

րաստվող ուսուցչի համար դրանց դիմաց կամ դրանց հետ կապված վճարման որևէ պարտավորություն չի 

կարող առաջանալ: 

 

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

5.1. Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Վերապատրաստման ծառայության մատուց-

ման ընթացքում սույն Պայմանագրի, ՀՀ գործող օրենսդրության և կիրառելի իրավական ակտերի 

պահանջների պահպանման համար։ 

5.2. Պայմանագրի N1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին 

չհամապատասխանող Վերապատրաստման ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կա-

տարողից գանձվում է ________ (տուգանքի գումարի չափը պարտադիր նշել նաև տառերով) ՀՀ դրամի 

չափով տուգանք24: Ընդ որում, տուգանքը հաշվարկվում է նաև Վերապատրաստման ծառայությունը 

 
22 Ընդ որում, վճարման ենթակա ամբողջ դասընթացի ԺՔ-ն պետք է կազմի ոչ պակաս, քան 92  (իննսուներկու) ժամ: 

23 Լրացվում է համապատասխան գումարի չափը՝ թվերով, իսկ փակագծերում՝ բառերով: Եթե կանխավճար չի վճարվելու, դատարկ դաշտը չի 

լրացվում, իսկ կետը հանվում է Պայմանագրի նախագծից: 

24 Ի տարբերություն տոկոսային չափով հաշվարկվող տույժի՝ տուգանքը հաշվարկվում է միայն կայուն դրամական գումարով՝ հիմք ընդունելով 

Պայմանագրի 4.1 կետով նախատեսված գումարի չափը: 
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Պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն անպատշաճ լինելու պատճառով 

Պատվիրատուի կողմից այն չընդունվելու դեպքում:  

 5.3. Պայմանագրով նախատեսված Վերապատրաստման ծառայության մատուցման ժամկետը 

խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր կետանցված օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուց-

ման ենթակա, սակայն չմատուցված կամ անպատշաճ մատուցված ծառայության  գնի  __________ (տույժի 

չափը փակագծերում պարտադիր նշել նաև բառերով) տոկոսի չափով։ 

5.4.  ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից Կատարողին Ցանկից հանվելու դեպքում, ինչպես նաև այդ 

մասին Կատարողի կողմից Պատվիրատուին գրավոր չտեղեկացնելու և Ծառայությունների մատուցումը 

շարունակվելու դեպքում Կատարողը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը՝ սույն Պայմանագիրը 

Պատվիրատուի կողմից միակողմանի լուծվելու մասին, ինչպես նաև պարտավորվում է վերապատրաստ-

ման համապատասխան ժամանակահատվածի համար՝ սկսած այն օրվանից, երբ իրավասու չի եղել 

մատուցելու Վերապատրաստման ծառայությունները, Պատվիրատուին վերադարձնել Վերապատրաստ-

ման (կամ համապատասխան բաղադրիչի մասով) ծառայության արժեքը, ինչպես նաև չվերադարձված 

գումարի __________ (տույժի չափը փակագծերում պարտադիր նշել նաև բառերով) տոկոսի չափով վճարել 

տույժ՝ վճարի վերադարձի կետանցի յուրաքնաչյուր օրվա համար:  

5.5.  Պայմանագրով Կատարողին վճարման ենթակա տուժանքը հաշվարկվում է Վերապատ-

րաստման ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ, 

սակայն կարող է և հաշվանցվել Կատարողի կողմից Պատվիրատուին վճարման (ներառյալ՝ վերադարձ-

ման) ենթակա գումարների հետ:  

5.6. Տուժանքի, մասնավորապես՝ տույժերի և(կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում 

իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց։ Տուժանքի վճարումը Կատարողին չի 

ազատում սույն Պայմանագրով սահմանված դեպքերում վնասի հատուցման պարտավորությունից: 

5.7. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 4.4 կետով նախատեսված ժամկետի խախտմամբ 

վճարի կետանցման յուրաքանչյուր օրվա համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատան-

քային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա և կետանցված գումարի _______ (տույժի 

չափը փակագծերում պարտադիր նշել բառերով) տոկոսի չափով։ Ընդ որում, սույն Պայմանագրով 

կանխավճարի նկատմամբ տույժ կիրառելի չէ:  

5.8. Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում Կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատա-

րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ գործող 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և դեպքերում։ 

5.9. Կատարողի կողմից սույն Պայմանագրի կատարումից հրաժարվելու դեպքում Կատարողը 

կրում է ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված բացասական իրավական, ֆինանսանյութական և այլ 

հետևանքները, ներառյալ՝ Պատվիրատուի վնասները լրիվ հատուցելու պարտավորությունը: 

 

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

Սույն Պայմանագրով և դրա հիման վրա կնքված համաձայնագրերով (հավելվածներով) պարտա-

վորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են 

պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել 

է սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերն օբյեկտիվորեն և ակնհայտորեն չէին կարող կանխա-

տեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, 

ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղոր-

դակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք 

անհնարին են դարձնում սույն Պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ 

ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք 

ունի լուծել սույն Պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ 

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ. 

7.1. Սույն Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև 

Կողմերի կողմից Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը։  
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7.2. Պայմանագրի հիման վրա ծագած Կողմի վճարման (ներառյալ՝ վնասի հատուցամն) պարտա-

վորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով՝ 

առանց Կողմերի գրավոր կազմված, իրավասու անձի ստորագրությամբ և կնիքով հաստատված 

փոխադարձ համաձայնության՝ ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջների պահպանմամբ։  

7.3. Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատ-

մամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ 

գնման գործընթացում, մինչև Պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր 

(այդ թվում՝ տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրելու (ընտրված մասնակից) ճանաչելու 

մասին կամ նրա հետ Պայմանագիրը կնքելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի 

Հանրապետության գործող օրենսդրության և կիրառելի այլ իրավական ակտերի պահանջներին կամ չի 

բխում այդօրինակ պահանջներից կամ ընդունվել է այդօրինակ պահանջների խախտմամբ, ապա այդ 

հիմքերն ի հայտ գալու կամ դրանց մասին Պատվիրատուին հայտնի դառնալու պահից Պատվիրատուն 

միակողմանիորեն լուծում է Պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև Պայմանագրի 

կնքումը հայտնի լինելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության գործող (ներառյալ՝ գնումների մասին) 

օրենսդրության համաձայն՝ հիմք կհանդիսանային սույն Պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, 

Պատվիրատուն չի կրում սույն Պայմաագրով սահմանված դեպքերում և հիմքերով Պայմանագիրը 

միակողմանի լուծելու հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների, ներառյալ՝ բաց թողնված 

օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 

կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն՝ այն ծավալով, որի մասով 

Պայմանագիրը լուծվել է: 

7.4. Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են կարգավորման բանակցությունների միջոցով՝ 

արտադատական կարգով` առավելագույնը 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Սահմանված 

ժամկետում Կողմերի միջև գրավոր փոխադարձ համաձայնություն ձեռք չբերվելու դեպքում վեճը կարող 

է լուծվել ՀՀ գործող օրենսդրությամբ սահմանված դատական կարգով և դեպքերում։ 

7.5. Պայմանագրում փոփոխություններ և(կամ) լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի 

փոխադարձ համաձայնությամբ՝ հավելվածի տեսքով համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Պայմանագրի 

հավելվածները դրա անբաժանելի մասն են կազմում։ 

7.5.1. Արգելվում է Պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են 

գնվող Վերապատրաստման ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող Վերապատրաստման ծառա-

յության միավորի (Պայմանագրի) գնի արհեստական փոփոխման։ Պայմանագրի Կողմերից անկախ 

գործոնների ազդեցությամբ Պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանվում է Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության կողմից, իսկ ՀՀ կառավարության սահմանած կարգավորումները 

կիրառելի չլինելու դեպքում փոփոխությունները կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ՝ այնքանով, որքանով դա չի խախտում ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջները և չի 

հակասում դրանց։ 

7.6. Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև Պայմանագրով սահման-

ված այդ ժամկետը լրանալը` Կատարողի առաջարկությամբ և դրա վերաբերյալ Պատվիրատուի համա-

ձայնության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել Վերապատրաստման ծառայության 

օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան Պայմանագրով 

ի սկզբանե Վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանա-

լուց առնվազն 5 (հինգ) օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված դեպքում Վերա-

պատրաստման ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ՝ մինչև 30 

(երեսուն) օրացուցային օրով, բայց ոչ ավելի, քան Պայմանագրով սահմանված ժամկետն է: 

 7.7. Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի օգուտները (խնայողություն-

ները) կամ կրած վնասները համապատասխանաբար տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։  

 7.7.1. Կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ Պայմանագրի 

կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները 

սույն Պայմանագրի կարգավորման առարկան չեն կազմում և չեն կարող ազդել Պայմանագրի կատարման 

արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ 

կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված իրավահարա-
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բերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար, Կատարողի ցանկացած պարտավորության 

կամ նրա նկատմամբ պահանջի կամ պահանջի իրավունքի մասով պատասխանատու է Կատարողը։ 

 7.8. Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել Կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 

հետևանքով՝ բացառությամբ սույն Պայմանագրով սահմանված Պայմանագրի միակողմանի լուծման 

համար հիմք հանդիսացող՝ էական խախտման դեպքերի, ինչպես նաև չի կարող ամբողջությամբ լուծվել 

Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-

յամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացում-

ների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջութ-

յամբ լուծման վերաբերյալ Կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել 

նախքան Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Վերապատ-

րաստման ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:  

7.9. Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարվելու կամ ոչ պատշաճ կատա-

րելու հիմքով Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը 

Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմա-

նագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` պարտադիր նշելով դրա հրապարակման 

ամսաթիվը: Կատարողը համարվում է Պայմանագիրը միակողմանի լուծվելու վերաբերյալ պատշաճ 

ծանուցված համապատասխան ծանուցման՝ սույն կետով սահմանված կարգով հրապարակվելուն հաջոր-

դող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը 

տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային 

փոստին: 

7.10. Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ 

7.11. Սույն Պայմանագիրը կնքվում է հայերեն լեզվով, հասարակ գրավոր ձևով, Կողմերի 

ստորագրությամբ մեկ միասնական փաստաթուղթ կազմելու և ստորագրելու միջոցով՝ հավասար իրավա-

բանական ուժ ունեցող 2 (երկու) օրինակից: Կողմերից յուրաքանչյուրին տրվում է Պայմանագրի մեկական 

օրինակ:  

 

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

           -------------------------------------------- 

                       (ստորագրություն) 

                                   

                                         Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ 

                ----------------------------------------- 

                       (ստորագրություն) 

                                   

                                        Կ.Տ. 
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Հավելված N 1 

«         »              2021 թ. կնքված  

                     _________ ծածկագրով N __ պայմանագրի 

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                           

ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավերով 

նախատեսված 

չափաբաժնի 

համարը 

գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV) 

տեխնիկական 

բնութագիրը 

չափման 

միավորը 

ընդհանուր 

գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 

քանակը 

մատուցման 

հասցեն Ժամկետը** 

        

        

 

 * ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի 

հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից սկսած: 

 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված N 1.1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

ՑԱՆԿ 

 

Հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական 

ռեսուրսների օգտագործման  

 

 

 

Չափաբաժնի N՝   

Օգտագործվելիք նյութերի Աշխատակիցների թիվը, որոնց 

միջոցով պետք է ապահովվի 

պայմանագրի կատարումը  

Անվանում Քանակ Գումար/դրամ 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված N 2 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                                                                                                                                                ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավերով 

նախատեսված 

չափաբաժնի 

համարը 

գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV) 

անվանումը դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20  թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** 
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Ընդամենը 

 

    

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ 

օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ 

նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: 

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված 3 
«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

  

Պայմանագրի կողմ  

___________________________ 

___________________________ 

գտնվելու վայրը ______________ 

հհ _________________________  

հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 

_____________________________ 

_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 

հհ____________________________ 

հվհհ___________________________ 

   

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

«      » «              »  20    թ. 

 

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` 
____________________________________________________________________________________________ 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ. 

Պայմանագրի համարը`    __________ 

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      

«                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի 

մասին. 

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝ 

N 

Մատուցված ծառայությունների 

անվանում

ը 

տեխնիկական  

բնութագրի 

համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 
Վճարման 

ենթակա 

գումարը 

/հազար 

դրամ/ 

Վճարման 

ժամկետը 

/ըստ 

վճարման 

ժամանակ

ացույցի/ 

ըստ 

պայմանագրով 

հաստատված 

գնման 

ժամանակացույցի 

փաստացի 

ըստ պայմանագրով 

հաստատված 

գնման 

ժամանակացույցի 

փաստացի 

         

         

  Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և 
դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 

 

Ծառայությունը հանձնեց  Ծառայությունն ընդունեց 

___________________________  

ստորագրություն  

___________________________ 

ստորագրություն  

___________________________  

ազգանուն, անուն 

___________________________ 

ազգանուն, անուն 

 Կ.Տ.                                                                                                                       Կ.Տ. 

Հավելված 3.1 
«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 
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ԱԿՏ  N     

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                                

 

 Սույնով արձանագրվում է, որ           -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)  և           -ի 

                                            Պատվիրատուի անունը                                                                Կատարողի անունը 

 

(այսուհետ` Կատարող) միջև 20     թ.      -ին կնքված N      

       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը         պայմանագրի համարը  

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ.   -ին հանձնման-ընդունման  

նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները. 

  

Ծառայության 

անվանումը չափման միավորը  
քանակը 

(փաստացի) 

   

   

 

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 

ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

Հանձնեց         Ընդունեց 

                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 

 

___________________________  

ազգանուն, անուն 

___________________________ 

ազգանուն, անուն 

___________________________  

ստորագրություն 

___________________________ 

ստորագրություն 
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Հավելված 2.2. 
Ձև 

հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ 
պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստող (երաշխավորված) 

կազմակերպություն ընտրելու վերաբերյալ դիմումի   
 

«_______________________________________________» ՊՈԱԿ-ի 
տնօրեն 
պարոն _____________ ___________________ ______________________-
ին 
                          անուն,               ազգանուն,                        հայրանուն 

Դիմող՝ «________________________________________» ՊՈԱԿ-ի 
ուսուցիչ,  
________________ __________________ _________________________-ից 
           անուն,                 ազգանուն,                    հայրանուն 

Ծանուցման (հաշվառման կամ բնակության վայրի) հասցե՝  
__________________________________________________________________________
______ 
         մարզ, համայնք, քաղաք/գյուղ, փողոց, շենք/տուն/բնակարան 

 
ՀՀ քաղաքացու անձնագիր (նույնականացման քարտ)՝  
_____________________________________, ___________-ին __________-ի 
կողմից 
                 անձնագրի սերիա,                      երբ            և ում կողմից է 
տրվել                                                                                             

 
ԴԻՄՈՒՄ25 

 
Հարգելի պարոն _________________,  

սույնով հայտնում եմ, որ իմ՝ որպես __________________ ուսումնական հաստատության՝ հերթական 
ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման դասընթացը կազմակերպելու նպատակով 
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 
թվականի մայիսի 18-ի «Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված 
կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկը հաստատելու մասին» N 780-Ա/2 հրամանով 
հաստատված և դրա հավելվածով ամրագրված (հաշվի առնելով տվյալ հրամանում հաջորդող փոփո-
խություններ և լրացումներ կատարելու մասին համապատասխան իրավական ակտերի պահանջները),  
վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների ցանկից որպես հերթական ատես-
տավորման համար վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպություն, ընտրել եմ 
_____________________________________________________________________________________: 
վերապատրաստող կազմակերպության անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը 

Խնդրում եմ սույն դիմումում նշված վերապատրաստող կազմակերպության հետ կարգա-
վորող իրավական ակտերով սահմանված կարգով, ժամկետներում և պայմաններով անհրաժեշտ 
վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման նպատակով կնքել համապատասխան 
պայմանագիր՝ վերապատրաստման դասընթացը Ձեր կողմից սահմանված ուսուցչի հերթական 
ատեստավորման ժամանակացույցով նախատեսված ժամկետին համապատասխան նախա-
պատրաստելու և անցկացնելու նպատակով: 

Հարգանքով՝ ________________________                         _____ ________________ 
                         ստորագրության տեղը                              անվան         ազգանունը 
                                                                                                     սկզբնատառը 
 

_____ ____________, 20__թ. 
                                                                                                                      ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը 

 
25 Դիմումի բոլոր բաց թողնված դաշտերը պետք է լրացնել: Դիմումը պետք է ստորագրված լինի (անձը հաստատող փաստաթղթում ստորագ-

րության նմուշի ստորագրությամբ): 
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Հավելված 2.3. 
 

Ձև 
 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 

ՄԱՍԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ26 
 

  
1. Կազմակերպության անվանումը. 

2. Կազմակերպության իրականացրած վերապատրաստման դասընթացը (դասընթացները). 

3. Կազմակերպության իրականացրած վերապատրաստման դասընթացի (դասընթացների) 
իրականացման ժամկետները (սկիզբ և ավարտ). 

4. Կազմակերպության իրականացրած վերապատրաստման դասընթացի (դասընթացների) 
մասնակիցների ցանկը՝ ըստ խմբերի, որտեղ նշվում է՝ 

1) ուսուցչի անունը և ազգանունը, 

2) ուսուցչի դպրոցը, 

3) ուսուցչի դասավանդած առարկան, 

4) ուսուցչի՝ դասընթացից բացակայած ժամերի թիվը, 

5) ուսուցչի հավաքած կրեդիտները՝ ըստ բաղադրիչների, 

6) ուսուցչի հավաքած կրեդիտների ընդհանուր թիվը, 

7) ուսուցչի մասնակցության բնութագիրը. 

5. Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարանում (https://lib.armedu.am/) տե-
ղադրված մասնակիցների ավարտական հետազոտական աշխատանքների հղումները՝ ըստ 
խմբերի: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 ՈՒղեցույցի՝ վերապատրաստման գործընթացում հաշվետվողականությանը վերաբերող բաժնում ներառված են հերթական ատեստավորման 
ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացում հաշվետվողականությանը վերաբերող նաև այլ իրավական պահանջներ: 
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Հավելված 3. 

Քաղվածք  

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2002 թվականի հուլիսի 25-ի՝ 
«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 

հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերակազմակերպելու, Հայաստանի 
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը 
հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 

28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի մայիսի 15-ի N 150 
որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշումից 

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. 

ՀՀ   կառավարության՝ 2002 թվականի հուլիսի 25-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության պե-
տական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական հիմնարկները վերա-
կազմակերպելու, Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնա-
կան հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանո-
նադրությունը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվա-
կանի հոկտեմբերի 28-ի N 661 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 1996 թվականի 
մայիսի 15-ի N 150 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1392-Ն որոշման (այսուհետ՝ 
Որոշում) 2-րդ կետով հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության պետական հան-
րակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակեր-
պության օրինակելի կանոնադրությունը՝ համաձայն N 3 հավելվածի: 

Որոշման 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ կետերի համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետա-
կան հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ» պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպությունների գործունեության առարկան ու նպատակը հանրակրթական բնույթի 
գործունեության իրականացումն է:  

Նույն որոշման 4-րդ կետի համաձայն՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հան-
րակրթական ուսումնական հաստատություններին» թույլատրվել իրականացնել հետևյալ ձեռ-
նարկատիրական գործունեության տեսակները՝ 

•  լրացուցիչ հանրակրթական ծրագրերի իրականացում. 

• արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում. 

• համակարգչային ծրագրերի և լեզուների ուսուցման կազմակերպում. 

• սովորողների սննդի կազմակերպում. 

• ուսումնաարտադրական գործունեության ծավալում և արտադրանքի 
իրացում։ 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի «Պե-
տական հանրակրթական հաստատությունների համակարգի կառավարման հետագա 
ապակենտրոնացման մասին» N 661 որոշման մեջ կատարվել են փոփոխություններ: 

Որոշման 3-րդ հավելվածով ամրագված՝ «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպութ-
յան օրինակելի կանոնադրության (այսուհետ՝ Օրինակելի կանոնադրություն)  1-3-րդ, 7-8-րդ, 13-
17-րդ, 19-րդ, 27-31-րդ, 33-34-րդ, 47-49-րդ, 60-61-րդ, 68-69-րդ, 94-95-րդ, 127-131-րդ կետերով 
սահմանված է ներքոշարադրյալը: 

 

2. ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ՎԵՐԱԲԵՐԵԼԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐ-
ԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ.  
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2.1.  Պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության կարգավիճակի, պա-
տասխանատվության և իրավասության վերաբերյալ մի շարք կարգավորումներ.   

• «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստա-
տություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը (նշել ըստ կրթական ծրագրի աստի-
ճանի՝ հաստատության լրիվ անվանումը) (այսուհետ` դպրոց) շահույթ ստանալու նպատակ չհե-
տապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, հանրակրթական մեկ կամ մի քանի 
ընդհանուր, այդ թվում` հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցմամբ հան-
րակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն է:  

• Դպրոցը կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի պատկերով և 
իր` հայերեն անվանմամբ կլոր կնիք, ձևաթղթեր, խորհրդանիշ և այլ անհատականացման միջոց-
ներ:  

• Դպրոցի հիմնադիրը Հայաստանի Հանրապետությունն է` ի դեմս Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության (այսուհետ` հիմնադիր): 

• Դպրոցն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետութ-
յան Սահմանադրությամբ, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքներով, այլ իրավական ակտերով և համա-
պատասխան Օրինակելի կանոնադրությամբ: 

• Դպրոցն ունի պաշտոնական կայք, որտեղ հրապարակվում են դպրոցի նախահաշիվը, 
ֆինանսական (ծախսերի) հաշվետվությունները, հաստիքացուցակը, թափուր աշխատատե-
ղերը, հայտարարությունները և դպրոցի գործունեությանն առնչվող «Տեղեկատվության ազա-
տության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածով նախատեսված այլ տեղեկություններ: 

• Դպրոցի գործունեության առարկան յուրաքանչյուր սովորողի կրթության կազմակեր-
պումն է՝ հանրակրթական հիմնական և լրացուցիչ ծրագրեր իրականացնելու միջոցով։ 

• Դպրոցի գործունեության նպատակը յուրաքանչյուր երեխայի, այդ թվում՝ կրթութ-
յան առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող, զարգացման առանձնահատ-
կություններին համապատասխան կրթական գործընթացին առավելագույն մասնակ-
ցության և հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված արդյունքների ապա-
հովումն է։ 

• Դպրոցի գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդասիրության, հան-
րամատչելիության, թափանցիկության, անձի ազատ զարգացման, ինքնավարության և 
կրթության աշխարհիկ բնույթի պահպանման, ինչպես նաև ազգային և համամարդկային արժեք-
ների զուգորդման սկզբունքների վրա: 

• Դպրոցը պատասխանատու է, այդ թվում՝ 

✓ յուրաքանչյուր սովորողի կրթության մատչելիության, հավասար մասնակցության 
հնարավորության և կրթական ծրագրերի իրականացման որակի ապահովման, 

✓ հանրակրթության պետական չափորոշչին և հանրակրթական պետական ծրագրին 
համապատասխան ուսուցման արդյունավետ մեթոդների և ձևերի ընտրության համար: 

• Դպրոցի կողմից հանրակրթություն իրականացնելիս՝ հանրակրթական հիմնական 
ծրագրերը, որպես անբաժանելի մաս, կարող են ներառել, այդ թվում՝  

✓ ուսումնամեթոդական, փորձարարական, հետազոտական աշխատանքները. 

✓ մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման մի-
ջոցառումները. 

• Դպրոցը լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակներով կարող է զբաղվել 
միայն լիցենզիայի հիման վրա: 
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2.2. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՄԱՍԻՆ. 

• Դպրոցի կառավարման մարմիններն են` 

✓ հիմնադիրը. 

✓ նախարարությունը, տարածքային կառավարման մարմինը, Երևանի քաղաքա-
պետը (այսուհետ՝ լիազորված մարմին). 

✓ կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը. 

✓ գործադիր մարմինը՝ դպրոցի տնօրենը: 

 

Հիմնադիրն ունի դպրոցի գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող ցանկացած 
հարց վերջնականապես լուծելու իրավունք` բացառությամբ օրենքով նախատեսված 
դեպքերի: 

Հիմնադրի լիազորություններն են, այդ թվում՝ 

✓ դպրոցի գործունեության առարկայի և նպատակների, այդ թվում` նրա կողմից 
իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակների սահմանումը. 

✓ օրենքով սահմանված այլ լիազորությունների իրականացումը: 

Լիազորված մարմինն իրականացնում է դպրոցի ընդհանուր կառավարումը, 
դպրոցի գործունեության վերահսկողությունը, ապահովում է նրա բնականոն գործու-
նեությունը և պատասխանատվություն է կրում դրանց չկատարման կամ ոչ պատշաճ 
կատարման համար: 

Լիազորված մարմնի լիազորություններն են, ադ թվում` 

✓ դպրոցի տնօրենի ներկայացմամբ՝ ամենամյա ծախսերի նախահաշվի, հաջորդ 
բյուջետային տարվա ֆինանսավորման մասին հայտի, հաստիքային և տարիֆիկացիոն 
ցուցակների հաստատումը. 

✓ իր լիազորությունների սահմաններում դպրոցի կոլեգիալ կառավարման և 
գործադիր մարմինների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և կանոնադ-
րության պահանջներին հակասող որոշումները, հրամանները, հրահանգները, կարգադ-
րություններն ու ցուցումները կասեցնելը կամ ուժը կորցրած ճանաչելը. 

✓ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված այլ լիազորություն-
ների իրականացումը: 

 

• Դպրոցի խորհրդի լիազորություններն,  այդ թվում, ներառում են հետևյալը՝ 

✓ տնօրենի գործունեության նկատմամբ ընթացիկ վերահսկողություն իրակա-
նացնելը. 

✓ արտաքին գնահատմանը մասնակցելու վերաբերյալ որոշելը, ներքին և արտաքին 
գնահատման արդյունքները քննարկելը. 

✓ լիազորված մարմին առաջարկություններ ներկայացնելը՝ ուսումնական հաս-
տատության գործունեության բնագավառին, նպատակներին և խնդիրներին համապա-
տասխան. 

✓ օրենքով, հիմնադրի կողմից իրեն վերապահված և(կամ) դպրոցի կանոնադրութ-
յամբ նախատեսված այլ լիազորություններ իրականացնելը: 

Խորհուրդն, անհրաժեշտության դեպքում, իր որոշմամբ՝ իրավունք ունի ծանոթանալու 
դպրոցի բոլոր փաստաթղթերին` պահպանելով «Անձնական տվյալների պաշտպանության մա-
սին» օրենքի պահանջները: 
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 Դպրոցի ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարում է տնօրենը, ով պաշտոնի է նշանակվում 
ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված կարգով: 

Դպրոցի տնօրենի լիազորություններն, այդ թվում, ներառում են հետևյալը. դպրոցի 
տնօրենը՝ 

• աջակցում է դպրոցի խորհրդակցական մարմինների աշխատանքներին. 

• իրականացնում է վերահսկողություն դասավանդման բովանդակության, սովո-
րողների գիտելիքների յուրացման որակի, նրանց վարքի, արտադասարանական և 
արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման, դպրոցի աշխատողների աշխա-
տանքային պարտականությունների կատարման նկատմամբ. 

• օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն ներքին կարգապա-
հական կանոնների մշակման, ներդրման, երեխաների կյանքի և առողջության պահպանման, 
սանիտարահիգիենիկ վիճակի, անվտանգության տեխնիկայի ապահովման, ինչպես նաև 
սովորողների ու աշխատողների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության համար. 

• ապահովում է լիազորված մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը 
չհակասող հանձնարարականների կատարումը. 

• ապահովում է դպրոցում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի ձևավո-
րումը. 

• ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և ՀՀ օրենսդրությամբ չար-
գելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված կարգով ստացված միջոցների 
արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական բազայի հաշվառումը, պահպանումը, 
համալրումը. 

• ապահովում է դպրոցում գործածության ենթակա փաստաթղթերի վարումը և պահ-
պանումը. 

• ներկայացնում է դպրոցը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններում և այլ կազմակերպություններում, բանկերում բացում է հաշվարկային հաշիվներ, 
տալիս է լիազորագրեր. 

• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տնօրի-
նում է դպրոցի գույքը, այդ թվում` ֆինանսական միջոցները. 

• օրենքով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն օրենքների, 
հիմնադրի, նախարարության, լիազորված մարմնի և խորհրդի որոշումների, այլ իրավա-
կան ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ 
կատարելու համար. 

• օրենքով և դպրոցի կանոնադրությամբ սահմանված իր լիազորությունների 
սահմաններում արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս կատարման համար 
պարտադիր ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը. 

• տնօրենը յուրաքանչյուր տարվա սեպտեմբերի 1-ից սկսած պլանավորում և կազմում է 
դպրոցի առաջիկա տարվա բյուջեի (ծախսերի նախահաշվի) նախագիծը, իսկ դպրոցի բյուջեի 
կատարման ընթացքում տնօրենը կարող է տվյալ տարվա ծախսերի նախահաշվում կատարել 
բյուջեն հաստատելու մասին` իրավական ակտերին չհակասող փոփոխություններ` սույն կանո-
նադրությամբ սահմանված կարգով՝ համաձայնեցնելով լիազորված մարմնի հետ. 

• իրականացնում է ՀՀ օրենքներով նախատեսված այլ լիազորություններ. 

• դպրոցի տնօրենը պարտավոր չէ կատարել դպրոցի կառավարման և մյուս մար-
մինների՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնադրությանը հակա-
սող որոշումները, կարգադրությունները, հրամանները և դրանց չկատարման համար չի 
կարող ենթարկվել պատասխանատվության: 
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Ընդ որում, Խորհուրդը բյուջետային պարտավորությունների կատարման նպատա-
կով իրականացնում է վերահսկողություն բյուջեի կազմման, քննարկման և կատարման 
գործընթացների նկատմամբ: Տնօրենը Խորհրդի պահանջով վերջինիս է ներկայացնում 
բյուջեի կատարման մասին կիսամյակային և տարեկան (նաև այլ ժամկետներում) հաշվետ-
վություն: 

Տնօրենի բացակայության, ինչպես նաև տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղ առաջանալու 
դեպքում լիազորված մարմինը՝ ըստ ենթակայության, հաստատության տնօրենի պաշտոնա-
կատար է նշանակում տնօրենի տեղակալներից մեկին կամ հաստատության տնօրենի պարտա-
կանությունները կատարող այլ անձի, ով տվյալ հաստատության խորհրդի անդամ չէ:  

 

2.3. ԴՊՐՈՑԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ.  

Դպրոցում կրթական գործընթացի մասնակիցներն են` 

• սովորողը. 

• սովորողի ծնողը. 

• ուսուցիչը և այլ մանկավարժական աշխատողներ. 

• վարչական աշխատողները. 

• խորհրդում և խորհրդակցական մարմիններում ընդգրկված` նախարարության, տա-
րածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները և 
այլ անձինք: 

  

2.4. ԴՊՐՈՑԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ. 

Դպրոցը ֆինանսավորում է հիմնադիրը: Դպրոցի ֆինանսական միջոցները գոյանում 
են՝ 

• Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից և  

• Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից: 

Դպրոցի ֆինանսավորումը ՀՀ պետական բյուջեից կատարվում է՝ ըստ իրականացվող 
հանրակրթական ծրագրերի` պայմանավորված սովորողների թվով: 

Դպրոցը կարող է ՀՀ կառավարության սահմանած մրցութային կարգով ՀՀ պետական 
բյուջեից ստանալ լրացուցիչ ֆինանսավորում: 

Դպրոցի ֆինանսավորման լրացուցիչ աղբյուրներն են` 

• օրենքով կամ հիմնադրի սահմանած ձեռնարկատիրական գործունեության իրականա-
ցումից ստացված միջոցները. 

• բարեգործական, նպատակային ներդրումները, Հայաստանի Հանրապետության և 
օտարերկրյա կազմակերպությունների ու քաղաքացիների նվիրատվությունները. 

• ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված և կանոնադրությանը չհակասող գործունեությունից 
ստացված միջոցները: 

Դպրոցի գործունեության տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների հավաստիութ-
յունը կարող է ենթարկվել աուդիտի (վերստուգման)` լիազորված մարմնի կողմից ընտրված 
աուդիտորի կամ հիմնադրի ֆինանսական գործառույթ իրականացնող մարմնի կողմից: 
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Հավելված 6. 

Քաղվածք  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի հուլիսի 2-ի 

«Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության 

հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինանսավորման 

նորմատիվները հաստատելու մասին» N 46-Ն հրամանից27  

 

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի հուլիսի 2-ի 

«Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության հերթա-

կան ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինանսավորման նորմատիվ-

ները հաստատելու մասին» N 46-Ն հրամանի 1-ին կետով, հիմք ընդունելով «Հանրակրթության 

մասին» օրենքի 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.12-րդ կետը, հաստատվել են հանրակրթական 

հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության հերթական ատեստավոր-

ման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման ֆինանսավորման ներքոնշյալ նորմատիվները՝ 

համաձայն հավելվածի։  

Հ/հ Դասընթաց Նորմատիվը 

(առավելագույնը) 

ՀՀ դրամ 

1. առկա դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ յուրա-

քանչյուր վերապատրաստվող ուսուցչի համար (առավե-
լագույնը) 

24000 (քսանչորս հազար) 

2.  հեռավար դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ 

յուրաքանչյուր վերապատրաստվող ուսուցչի համար 

(առավելագույնը) 

20800 (քսան հազար ութ 

հարյուր) 

3.  առկա և հեռավար դասընթացների դեպքում (92-110 ժամ)՝ յուրաքանչյուր վերապատ-

րաստվող ուսուցչի համար սույն նորմատիվների սխեմայի 1-ին և 2-րդ կետերով հաս-

տատված (առավելագույնը) նորմատիվներով՝ ըստ դասաժամերի տոկոսային հարա-
բերակցության 

 

Նույն հրամանի 2-րդ կետով սահմանվել է, որ տվյալ հրամանի գործողությունը տարած-

վում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 

1667-Ն որոշմամբ հաստատված հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսում-

նական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի վերապատրաստման 

կարգով պետական լիազորված մարմինների կողմից իրենց ենթակայությամբ գործող 

ուսումնական հաստատությունների ֆինանսավորման գործընթացի վրա։  

 

 

 

 
 

27 Հրամանի տեքստը հասանելի է http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154200 և https://escs.am/am/news/9310 հղումներով:  

 

http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=154200
https://escs.am/am/news/9310
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Հավելված 7.  
Քաղվածք  

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի  
մարտի 30-ի N 121-Ա  հրամանի հավելվածից 

     

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ -------------------------------------  ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   N --- 

         ք.                                                                                                                                                                                         «     »            20   թ. 

«________________________________________», ի դեմս ------------------------ -ի, որը գործում է ------------- կանոնադրության 

հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում 

է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը 

հետևյալի մասին։ 

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ 
1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է ------------------ ծառայությունների 

մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ` ծառայություն)` համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ` 
պայմանագիր)  անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման 
ժամանակացույցի պահանջների։ 

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-
գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով։ 

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի` 
2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը` 

առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը. 
2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման 

ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.  
ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը  

պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել 
Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված 
տույժը.  

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված 
գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.  

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը։ 
Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝ 

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված 
պահանջներին, 

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը։ 
 
2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է` 
2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան 

մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` 
այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին։ 

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա 
գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում` նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը։ 

 
2.3 Կատարողն իրավունք ունի` 
2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի 

կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև պայմանագրի 5.5 կետով 
նախատեսված տույժը։ 

 
2.4 Կատարողը պարտավոր է` 
 

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը: 

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության մատուցումը` 
ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։ 

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված 
տույժը և տուգանքը։ 
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2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ 
սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։ 

2.4.4 Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու 
դեպքում Կատարողը Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով 
առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում՝ 

ա. շեղում է համարվում շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի 
տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է 
լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին, 

բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի 
կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների 
կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների 
արժեքի հիսուն տոկոսին:17  

2.4.5 պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, պայմանագրի գնի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային 
ձևով, ուղղել հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման 
միջոցով պայմանագրի կատարմանը, օգտագործելով սույն պայմանագրի հավելված N 1.1 ով սահմանված 
ռեսուրսները, 

 2․4․6 պայմանագրի կատարման շրջանակում յուրաքանչյուր փուլի հանձնման-ընդունման արձանագրութ-
յան հետ մեկտեղ պատվիրատուին ներկայացնել տվյալ փուլի կատարումն ապահովելու նպատակով օգտագործված 
հայաստանյան ծագում ունեցող արտադրական ռեսուրսների ծագման երկրի սերտիֆիկատների և ռեսուրսների 
ձեռքբերման հաշիվ-ապրանքագրերի, ինչպես նաև իր կողմից հաստատված տեղեկանքի պատճենները՝ 
համապատասխան թվով աշխատողներին վճարված գումարների մասին, նշելով ըստ աշխատողների վճարված 
գումարների չափերը և վերջիններիս հանրային ծառայության համարանիշները։ 

 

 
3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման 

արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրա-
տուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:  

Մինչև պայմանագրով ծառայության մատուցման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կատարողը 
Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը 
ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով 
(գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի 
«Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 3): Ընդ որում 
Կատարողը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` 
լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է 
www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» 
ենթաբաժնում):   

3.2 Եթե մատուցված ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն 
պայմանագրի 3.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված       
աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով 
Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա 
ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:  

3.3 Եթե մատուցված ծառայությունը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի 
պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և  պայմանագրի 
3.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կատարողին հետ է 
վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած 
բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի 
համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կատարողի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով 
նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։ 

3.4 Եթե պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում մատուցված 
ծառայությունը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա մատուցված ծառայությունը համարվում է ընդունված և 
պայմանագրի 3.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն  
էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կատարողին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-
ընդունման արձանագրությունը:  

 
4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ 

 
17   ,           

    :  
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4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է ______ 
(____տառերով______________________________________ ) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:18 1728 

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը` այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ 
օրենդրությամբ սահմանված այլ վճարները։ 

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ 
Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։ 

4.1.1 Պայմանագրի գնից` մինչև----------- (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է 
Կատարողի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է  հանձնման-
ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) 
կատարելու ձևով։ Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կատարողին վճարումներ չեն 

կատարվում:19 
4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական 

միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը 
կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով 
(հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից 
հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն 
իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 
30-ը:  

Ավտոմեքենաների, սարքերի և սարքավորումների վերանորոգման ծառայությունների դեպքում,  
մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներին իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԾxՔ, 
որտեղ՝ 

ՎԳ-ն պայմանագրով սահմանված առանձին տեսակի ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարվող 
գումարն է. 

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած հանրագումարային գինն է. 
ՆԳ-ն ծառայության մատուցման համար սահմանված առավելագույն միավոր գների հանրագումարն է. 
Ծ-ն մատուցված ծառայության առավելագույն միավորի գինն է. 
Ք-ն մատուցված ծառայության քանակն է:20 

4.3 Սույն պայմանագրի 2․4․5 և 2․4․6 կետերով սահմանված պայմանների կիրառման դեպքում, եթե 
ներկայացված տեղեկատվությունը գնահատվում է սահմանված պահանջներին համապատասխանող, ապա ՀՀ 
կառավարության 01․04․2021թ․ թիվ 442-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և պայմաններով կատարողին 
փոխհատուցվում է պայմանագրի գնի 1 տոկոսը:  

 
2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 
5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում ծառայության մատուցման` պայմանագրի պահանջների 

պահպանման համար։ 
5.2 Պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող ծառայություն 

մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված 
գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:2129Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև 
ծառայությունը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում մատուցելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ 
չընդունվելու դեպքում:  

  
5.3 Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից 

յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` մատուցման ենթակա, սակայն 
չմատուցված ծառայության  գնի  0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։ 

5.4 Պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են 
ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ։ 
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5.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում 
Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` 
վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։ 

5.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ 
պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային 
պարտավորությունները լրիվ կատարելուց։ 

 
 
 
6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ) 
Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով 

պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են 
պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն 
պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ 
են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, 
քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական 
մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների 
կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից 
յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։ 

 
7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
7.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի 

պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է 

հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:2230 
7.2 Պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից 

ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված 
համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց 
պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։  
 7.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ 
հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման 
գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և 
տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն 
լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում 
գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային 
պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման 
հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր 
է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած 
վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։ 

7.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության 
դատարաններում։ 
 7.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ 
համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
 Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից 
հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք 
հանգեցնում են գնվող ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող ծառայության միավորի գնի  կամ պայմանագրի 
գնի արհեստական փոփոխման։ 

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր 
դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ 

7.6 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով 
1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ 

պատշաճ կատարման համար. 
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր 

տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ 
հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա 

ընթացքում:2331 
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23 23     ,        : 
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7.7 Եթե պայմանագիրն  իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր 
կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ 
պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը 
միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված 
պատասխանատվության միջոցները:2432 

7.8 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը 
լրանալը` Կատարողի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել 
ծառայության օգտագործման պահանջը, իսկ Կատարողի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան 
պայմանագրով ի սկզբանե ծառայությունների մատուցման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 
օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է 
երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան  պայմանագրով սահմանված ժամկետն է: 
 7.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) 
օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։ 
 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի 
կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են 
պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ 
Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար 
պատասխանատու է Կատարողը։ 

 7.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման 
հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների 
մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք 
բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման 
համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:  

7.11 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու 
հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն 
հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի 
լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը 
միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված 
հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին 
ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային 
փոստին: 

7.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ 
Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում։ 

7.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր 
իրավաբանական ուժ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի 
անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ։ 

7.14 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ 
7.15 Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցումն իրականացվում է այդ նպատակով 

ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի 
կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ 
նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի 
կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի 
քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի 
ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները` նախատեսված ֆինանսական միջոցների 
չափով, փոխարինվում է  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի 
մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ 
որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի 
ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է 
համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ 
դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:25 

 
35 24     ,       ( )  

 : 

25 24 Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում 

գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով 3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ 

նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման 
դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում 

"Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:  

ՈՒշադրություն: Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։ 
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8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ 

           -------------------------------------------- 

                       (ստորագրություն) 

                                               Կ.Տ. 

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ      

         -------------------------------------------- 

                       (ստորագրություն) 

                                             Կ.Տ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                           

ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավերով 

նախատեսված 

չափաբաժնի 

համարը 

գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

տեխնիկական 

բնութագիրը 

չափման 

միավորը 

ընդհանուր 

գինը/ՀՀ 

դրամ 

ընդհանուր 

քանակը 

մատուցման 

հասցեն Ժամկետը** 
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դասակարգման 

(CPV) 

        

        

 

 * ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: 

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի 

հաշվարկն իրականացվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ 

մտնելու օրվանից սկսած: 

 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված N 1.1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

ՑԱՆԿ 

հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական 

ռեսուրսների օգտագործման  

 

 

Չափաբաժնի N՝   

Օգտագործվելիք նյութերի Աշխատակիցների քանակը, 

որոնց միջոցով պետք է 

ապահովվի պայմանագրի 

կատարումը 

 

Անվանում Քանակ Գումար/դրամ 

 
   

   

   

 

 

 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված N 2 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 
 

 

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ* 

                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ 

Ծառայության 

հրավերով 

նախատեսված 

չափաբաժնի 

համարը 

գնումների 

պլանով 

նախատեսված 

միջանցիկ 

ծածկագիրը` 

ըստ ԳՄԱ 

դասակարգման 

(CPV) 

անվանումը դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20  թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** 
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Ընդամենը 

 

    

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

 

... % 

 

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրեն-

քի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախա-

տեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: 

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ 

 

 

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 

 ԿԱՏԱՐՈՂ 

 

 

--------------------------------- 

/ստորագրություն/ 

Կ.Տ 
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Հավելված 3 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

  

Պայմանագրի կողմ  

___________________________ 

___________________________ 

գտնվելու վայրը ______________ 

հհ _________________________  

հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 

_____________________________ 

_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 

հհ____________________________ 

հվհհ___________________________ 

   

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 

«      » «              »  20    թ. 

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` 

____________________________________________________________________________________________ 

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ. 

Պայմանագրի համարը`    __________ 

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      
»  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին. 

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝ 

N 

Մատուցված ծառայությունների 

անվանու

մը 

տեխնիկական  

բնութագրի 

համառոտ 

շարադրանքը 

քանակական ցուցանիշը կատարման ժամկետը 

Վճարման 

ենթակա 

գումարը 

/հազար 

դրամ/ 

Վճա

րման 

ժամկ

ետը 

/ըստ 

վճար

ման 

ժամ

անա

կացո

ւյցի/ 

ըստ 

պայմանագրով 

հաստատված 

գնման 

ժամանակացույցի 

փաստացի 

ըստ պայմանագրով 

հաստատված 

գնման 

ժամանակացույցի 

փաստացի 

         

         

  Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական 

եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են: 
 

Ծառայությունը հանձնեց  Ծառայությունն ընդունեց 

___________________________  
ստորագրություն  

___________________________ 
ստորագրություն  

___________________________  
ազգանուն, անուն 

___________________________ 
ազգանուն, անուն 

                              Կ.Տ.                                                                                                                       Կ.Տ. 
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Հավելված 3.1 

«         »              20  թ. կնքված  

                      ծածկագրով պայմանագրի 

 

 
ԱԿՏ  N     

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                                

 

 Սույնով արձանագրվում է, որ           -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)  և           -ի 

                                            Պատվիրատուի անունը                                                                Կատարողի անունը 

 

(այսուհետ` Կատարող) միջև 20     թ.      -ին կնքված N      

       պայմանագրի կնքման ամսաթիվը         պայմանագրի համարը  

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ.   -ին հանձնման-ընդունման  

նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները. 

  

Ծառայության 

անվանումը չափման միավորը  
քանակը 

(փաստացի) 

   

   

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ: 

ԿՈՂՄԵՐԸ 

Հանձնեց         Ընդունեց 

                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ` 

___________________________  

ազգանուն, անուն 

___________________________ 

ազգանուն, անուն 

___________________________  

ստորագրություն 

___________________________ 

ստորագրություն 
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Հավելված 8. 

Քաղվածք 
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թվականի մարտի 5-ի՝ 

«Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմա-
կերպությունների ցանկի ձևավորման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության 

կրթության և գիտության նախարարի՝ 2012 թվականի մայիսի 18-ի N 496-Ն հրամանը ուժը կորցրած 
ճանաչելու մասին» N 24-Ն հրամանի հավելվածից34 

 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ. 

Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպութ-
յունների ցանկի ձևավորման կարգի (այսուհետ՝ Կարգի) 2-րդ կետի համաձայն՝ հանրակրթական 
ուսումնական հաստատության (այսուհետ` ուսումնական հաստատություն) ատեստավորման են-
թակա ուսուցիչների վերապատրաստումն իրականացվում է «Հանրակրթության մասին» օրենքի 
26-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների համաձայն: 

Կարգի 1-ին կետի համաձայն՝ տվյալ կարգով սահմանվում են կրթության պետական կառա-
վարման լիազորված մարմնի կողմից ուսումնական հաստատության ատեստավորման ենթակա 
ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների և կազմակերպությունների 
երաշխավորված դասընթացների (այսուհետ` Ցանկ) ձևավորման և ուսուցիչների վերապատրաստ-
ման ոլորտում ընդգրկված կազմակերպությունների գործունեության հետ կապված իրավահարաբե-
րությունները: 

Կարգի 3-5-րդ կետերի համաձայն՝ ուսումնական հաստատության` ատեստավորման 
ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների [այսու-
հետ` Վերապատրաստող (երաշխավորված) կազմակերպություն] և կազմակերպությունների երաշ-
խավորված դասընթացների [այսուհետ՝ Երաշխավորված դասընթաց] ընտրությունն իրակա-
նացնում և ուսուցիչների վերապատրաստման ոլորտում դրանց գործունեությունը 3 (երեք) 
տարով երաշխավորում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը: 

Վերապատրաստող կազմակերպությունը և Երաշխավորված դասընթացը Ցանկում 
ընդգրկվում են տվյալ կարգի համաձայն՝ գնահատման արդյունքների հիման վրա, ՀՀ ԿԳՄՍ նա-
խարարի հրամանով, որը տեղադրվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության պաշտոնական կայք-
էջում, կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում և հրապարակվում է 
զանգվածային լրատվության միջոցներով: 

Վերապատրաստող կազմակերպությունը և Երաշխավորված դասընթացը կարող են ճանաչ-
վել երաշխավորված՝ տվյալ կարգի 1-ին գլխում ամրագրված՝ Վերապատրաստող կազմակեր-
պությանը և երաշխավորված դասընթացին ներկայացվող չափանիշներին համապատաս-
խանելու դեպքում: Վերապատրաստող կազմակերպությունը կարող է երաշխավորվել վերա-
պատրաստման ամբողջական ծրագրի կամ դրա որևէ բաղադրիչի մասով։ 

Կարգի 6-րդ կետի համաձայն՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունը, հիմք ընդունելով Վերապատրաս-
տող կազմակերպության մեկամյա գործունեության վերաբերյալ հաշվետվության քննարկման արդ-
յունքները, մինչև տվյալ կարգի 3-րդ կետով սահմանված ժամկետի լրանալը, կարող է Վերա-
պատրաստող կազմակերպությանը հանել Ցանկից՝ տվյալ Կարգի 25-րդ կետի համաձայն:  

 
34 Հետգրություն: ՀՀ ԿԳՄՍ  նախարարի 2021 թվականի մարտի 5-ի՝ N 24-Ն հրամանի և դրա անբաժանելի մասը կազմող 
հավելվածի, ներառյալ՝ N1-7 ձևերը հասանելի են https://escs.am/files/files/2021-03-
22/8085c24e6645470bead92ed2aff9fdb7.pdf հղումով, Հայաստանի իրավական տեղեկատվական arlis.am համակարգում: 

 

https://escs.am/files/files/2021-03-22/8085c24e6645470bead92ed2aff9fdb7.pdf
https://escs.am/files/files/2021-03-22/8085c24e6645470bead92ed2aff9fdb7.pdf
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II. ՑԱՆԿՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ ԸՆԴԳՐԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱ-
ՅԱՑՎՈՂ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ. 

Կարգի 7-րդ կետով սահմանված է այն սուբյեկտների շրջանակը, որոնք կարող են ընդգրկվել 
Ցանկում: Մասնավորապես, Ցանկում կարող են ընդգրկվել իրավաբանական անձի կարգավիճակ 
և պետական գրանցում ունեցող` 

1) Հայաստանի Հանրապետության պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատութ-
յունները`  

• հանրակրթական դպրոցներ,  

• միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, 

• բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ,  

• գիտական կազմակերպություններ, 

2) կրթության ոլորտի վերապատրաստումների փորձ ունեցող մասնագետներով համալրված 
հիմնադրամներ,  

• ընկերություններ,  

• հասարակական կազմակերպություններ,  

• միջազգային կազմակերպություններ,  

• առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպություններ: 

Կարգի 8-րդ կետի համաձայն՝ Ցանկում ընդգրկվելու համար հայտ ներկայացրած կազ-
մակերպությունը պետք է ունենա`  

• վերապատրաստման գործընթացն անխափան կազմակերպելու համար սեփականության 
կամ վարձակալության իրավունքով օգտագործվող տարածք` առնվազն 1 (մեկ) ուսումնական խմբի 
(25-30 անձ) հետ տեսական և գործնական պարապմունքների անցկացման համար, 

• վերապատրաստումը հեռավար կամ համակցված մեթոդով (միաժամանակ և' առկա, և' 
հեռավար ձևերի համադրմամբ) անցկացնելու պարագայում՝ համապատասխան տեխնիկական 
միջոցներ և սարքավորումներ, ծրագրային ապահովում, 

• ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի բովանդակությանը համապատասխան 
ձեռնարկ (մոդուլ), ուսումնանյութական բազա, կահավորանք, ՏՀՏ միջոցներ, սարքավորումներ, 

• վերապատրաստող մասնագետներ, որոնք ունեն` 

ա. համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական (առարկայական) կրթություն և վերջին 
5 (հինգ) տարում՝ առնվազն 2 (երկու) տարվա վերապատրաստումների մասնակցության փորձ` 
ղեկավար կամ մանկավարժական կադրերի պատրաստման կամ վերապատրաստման ոլորտում, 

բ. գիտելիքներ և հմտություններ` ուսուցչի առանցքային կարողունակությունների, մանկա-
վարժության տեսության և պրակտիկայի արդի զարգացումների, այդ թվում՝ տեխնոլոգիաների՝ ման-
կավարժության մեջ կիրառության, ներառականության ապահովման ուղղությամբ, հանրակրթութ-
յան ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի, ուսումնական, բովանդակային, տեսության և մեթո-
դիկայի հիմունքների վերաբերյալ: 

Կարգի 10-րդ կետի համաձայն՝ համապատասխան կազմակերպությունը չի կարող 
ընդգրկվել Ցանկում, եթե` 
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1) դատական կարգով ճանաչված է անվճարունակ, գտնվում է լուծարման, վերակազմա-
վորման գործընթացում, արգելանքի տակ ունի պայմանագրի կատարման համար հայտով ներկա-
յացված գույք, 

2) հայտ ներկայացնելու օրվան նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա 
դրությամբ ունի ժամկետանց պարտքեր` Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր 
սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով: 

Կարգի 9-րդ կետի համաձայն՝ վերապատրաստող կազմակերպությունը պետք է կարո-
ղանա՝ 

1) ապահովել ուսուցիչների վերապատրաստման թեմատիկ, ուսումնական, պլան-ծրագ-
րերի, թեստային առաջադրանքների, պարապմունքների ժամանակացույցերի մշակումը, 

2) ապահովել վերապատրաստումների գործընթացի հետ կապված կազմակերպչական 
աշխատանքների պլանավորումը, իրականացումը և դասընթացի յուրացման արդյունքների 
գնահատումը, 

3) կատարած աշխատանքների վերաբերյալ կազմել և ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն ներկայաց-
նել ամփոփիչ բովանդակային և ֆինանսական հաշվետվություններ: 

Կազմակերպության համապատասխանությունն ուսուցիչ վերապատրաստող կազ-
մակերպությանը ներկայացվող չափանիշներին` գնահատվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության 
կողմից` տվյալ կարգի 11-րդ կետի, 2-րդ և 3-րդ գլուխների պահանջների համաձայն: 

Կարգի 12-րդ կետով սահմանվում են ցանկում Երաշխավորված դասընթացներ ընդգրկելուն 
ներկայացվող պահանջները, այդ թվում՝ համապատասխանությունն ուսուցիչների վերապատ-
րաստման ծրագրի կամ դրա բաղադրիչի բովանդակությանը։ 

 Կարգով նախատեսված են նաև Ցանկի ձևավորման, համալրման, թարմացման առանձ-
նահատկությունները, պարբերականությունը, մրցույթի անցկացման առանձնահատկութ-
յունները:   

ՈՒշադրություն: Կարգի 15-րդ կետի համաձայն՝ վերապատրաստում իրականացնել ցանկա-
ցող կազմակերպությունը ներկայացնում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից սահմանված ձևի 
հայտ` համաձայն ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի մարտի 5-ի N 24-Ն հրամանի հավելվածի Ձև 
1-ի, որը ներառում է, այդ թվում՝  

• Վերապատրաստող կազմակերպության` ուսուցիչների մասնագիտական վերապատ-
րաստման բնագավառում վերջին 2 (երկու) տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին 
տեղեկանք (առկայության դեպքում), 

• ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված ուսուցչի վերապատրաստման 
չափորոշիչներին համապատասխան մշակված` 90-110-ժամյա վերապատրաստման ծրագիր 
և դրան կից ուսումնաթեմատիկ պլան՝ համաձայն տվյալ կարգ-հավելվածի Ձև 2-ի, որը պետք 
է ներառի ներկայացված ծրագրի թեմատիկ բովանդակային բաղադրիչների բաշխումը` ըստ 
ժամերի: Եթե կազմակերպությունը դիմում է՝ երաշխավորվելու ոչ թե վերապատրաստման 
ամբողջ ծրագրի, այլ դրա մեկ կամ մի քանի բաղադրիչի համար, ապա ուսումնաթեմատիկ 
պլանում և վերապատրաստման ծրագրում արտացոլվում է միայն տվյալ բաղադրիչը կամ 
բաղադրիչները՝ համապատասխան ժամաքանակով, 

• ծավալուն վերապատրաստում իրականացնելու դեպքում կազմակերպական բնույթի 
լրացուցիչ տվյալներ՝ անհրաժեշտ ծավալներ ապահովելու հնարավորության վերաբերյալ: 
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Կարգի 21-22-րդ կետերով ամրագրված են վերապատրաստող կազմակերպությունների 
գործունեությանը ներկայացվող հետևյալ պահանջները. 

• Վերապատրաստող կազմակերպության գործունեությունն իրականացվում է ՀՀ ԿԳՄՍ 
նախարարության սահմանած` ուսուցչի վերապատրաստման չափորոշիչներին և երաշխավորված 
Վերապատրաստող կազմակերպության կողմից մշակված վերապատրաստման ծրագրերին համա-
պատասխան: 

• տվյալ կարգի համաձայն՝ երաշխավորված և Ցանկում ընդգրկված Վերապատրաստող 
կազմակերպությունը, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստումների 
ծրագրի բովանդակությանը համապատասխան, պարտավոր է ապահովել իր կողմից ձևավորված 
խմբերում ներգրավված հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչների վերա-
պատրաստումը: 

 

III.  ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍՈՎ. 

Կարգի 23-29-րդ կետերով սահմանված են հաշվետվողականության և գնահատման մի շարք 
պահանջներ: Մասնավորապես, յուրաքանչյուր տարի ուսուցիչների վերապատրաստումներից հետո 
կրթության կառավարման տեղեկատվական համակարգում վերապատրաստման մասնակցած 
ուսուցիչների կողմից իրականացվում է Ցանկում ընդգրկված կազմակերպությունների գնա-
հատում՝ հետևյալ չափանիշներով․ 

• վերապատրաստման նյութերի բովանդակությունն ու որակը՝ առավելագույնը 5 միավոր, 

• վերապատրաստող անձնակազմի պատրաստվածությունը՝ առավելագույնը 5 միավոր, 

• վերապատրաստման կազմակերպման որակը՝ առավելագույնը 5 միավոր, 

• վերապատրաստման օգտակարությունը իրենց հետագա գործունեության համար՝ 
առավելագույնը 5 միավոր։ 

ՈՒսուցիչների գնահատման արդյունքներով 10-ից պակաս միավոր ստացած կազմա-
կերպությունների՝ Ցանկում հետագա ներառման հարցը կարող է քննարկվել հանձնաժողովի 
կողմից։ Ընդ որում, յուրաքանչյուր տարի Ցանկը կարող է համալրվել կամ փոփոխվել՝ տվյալ կարգի 
համաձայն: 

Կազմակերպության գործունեությունը գնահատվում է յուրաքանչյուր տարի՝ իր կողմից 
ներկայացված հաշվետվության հիման վրա: Ելնելով հաշվետվության քննարկման արդյունք-
ներից` Հանձնաժողովը որոշում է կայացնում Կազմակերպությանը Ցանկում թողնելու կամ 
հանելու մասին: 

Ամենամյա գնահատման ենթակա է նաև Երաշխավորված դասընթացը՝ «Կրթության զար-
գացման և նորարարության ազգային կենտրոն» հիմնադրամի (ԿԶՆԱԿ) կողմից ներկայացված 
հաշվետվության հիման վրա: Ելնելով հաշվետվության քննարկման արդյունքներից` Հանձնաժողովը 
որոշում է կայացնում Դասընթացը Ցանկում թողնելու կամ հանելու մասին: Ընդ որում, 
Վերապատրաստող կազմակերպությունը կամ Երաշխավորված դասընթացը Ցանկից հանելու 
մասին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից ընդունվում է որոշում, եթե՝ 

• տվյալ Վերապատրաստող կազմակերպության ներկայացրած հաշվետվությունից պարզ-
վել է, որ այն չի ապահովում սույն կարգի 19-րդ կետի որևէ ենթակետի պահանջի կատարումը, 

• տվյալ Երաշխավորված դասընթացի ներկայացրած հաշվետվությունից պարզվել է, որ այն 
չի ապահովում սույն կարգի 20-րդ կետի որևէ ենթակետի պահանջի կատարումը։ 
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Կազմակերպության հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը. 

• ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի, ուսումնաթեմատիկ պլանների առկայութ-
յունը, դասընթացների ժամանակացույցը` ըստ խմբերի, 

• վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների անվանացանկը` ըստ խմբերի (նաև 
էլեկտրոնային կրիչով), 

• քաղվածք վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների հաճախումների գրանցման 
մատյանից, 

• տեղեկանք՝ մինչ վերապատրաստումները և վերապատրաստումներից հետո յուրաքանչ-
յուր մասնակցի թեստավորման արդյունքների մասին, 

• վերապատրաստվածների կողմից Վերապատրաստող կազմակերպության գնահատման 
անանուն ամփոփաթերթ։ 

Դասընթացի հաշվետվությունը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկատվությունը. 

• Դասընթացի ծրագրի, ուսումնաթեմատիկ պլանի համապատասխանությունը ուսուցիչ-
ների վերապատրաստման չափորոշիչներին և բովանդակությանը, 

• Դասընթացի՝ գործելու մասին տեղեկանք, 

• տեղեկանք մինչ վերապատրաստումները և վերապատրաստումներից հետո՝ յուրա-
քանչյուր մասնակցի թեստավորման արդյունքների մասին, 

• վերապատրաստվողների կողմից Դասընթացի գնահատման անանուն ամփոփաթերթ։ 

 

Հավելվածով ամրագրված են նաև հետևյալ ձևերը՝ 

1. Ձև N 1. Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող կազմակերպության 
հայտի ձև. 

2. Ձև N 2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորման ենթակա 
ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի ուսումնաթեմատիկ պլանի ձև. 

3. Ձև N 3 և N 4. Միավորային համակարգով կազմակերպության անվանական գնահատման 
ձև. 

4. Ձև N 5.  Ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստման կազմակերպության 
դասընթացի երաշխավորման հայտի ձև. 

5. Ձև N 6 և N 7.  Միավորային համակարգով դասընթացի անվանական գնահատման ձև: 
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Հավելված 9. 
Քաղվածք  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի՝ 2021 թվականի հունվարի 26-ի՝  
«Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման համակարգի ներդրման փորձնական 

ծրագիրը հաստատելու մասին» N 21-Ն հրամանից 
  

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ.  

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի (այսուհետ՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախա-
րար)՝ 2021 թվականի հունվարի 26-ի՝ «Սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատեստավորման 
համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը հաստատելու մասին» N 21-Ն հրամանով, «Հան-
րակրթության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 30-րդ հոդվածի 1-ին մասի 26.12-րդ կետի և 26-րդ 
հոդվածի 32-րդ կետի հիման վրա, հաստատվել է սեփական նախաձեռնությամբ (կամավոր) ատես-
տավորման համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիրը (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ համաձայն hավել-
վածի (այսուհետ՝ Հավելված), իսկ Ծրագրի հաստատումից հետո՝ 30-օրյա ժամկետում նախատեսվել 
է հաստատել Ծրագրի իրականացման աշխատակարգը: ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի՝ 2021 թվականի 
ապրիլի 16-ի` «Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 
նախարարի 2021 թվականի հունվարի 26-ի N 21-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» N 30-Ն 
հրամանով Հավելվածը լրացվել է նոր՝ 29.1-ին կետով:  

Հավելվածով  ամրագրված Ծրագրի 2-րդ կետի 1-ին, 4-րդ և 6-րդ ենթակետերի համաձայն՝ 
Ծրագրով սահմանված նպատակների իրականացումը նախատեսում է, այդ թվում, հետևյալ միջոցա-
ռումներով. 

• ուսուցիչների պատրաստման համակարգի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայա-
ցում, մասնավորապես՝ որակավորումը համապատասխանեցնելով ուսուցիչների մասնագի-
տական ստանդարտներին, 

• ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման համակարգերի վերանա-
յում, 

• ուսուցիչների ատեստավորման արդյունքում հավելավճար սահմանելու հնարավորութ-
յուն: 

Ծարգրի 28-րդ կետի համաձայն՝ կամավոր ատեստավորումը կգործի պարտադիր ատես-
տավորմանը զուգահեռ (նույն Հավելվածի՝ ստորև ներկայացվող ժամանակացույցին համապա-
տասխան), և ուսուցիչներին հավելավճար ստանալու հնարավորություն կընձեռվի: Մասնավո-
րապես, կամավոր ատեստավորման արդյունքում` 

1) 90 տոկոս և ավել արդյունավետություն ցուցաբերած ուսուցիչները կհամարվեն ատեստա-
վորումն անցած, կստանան հավելավճար՝ 50 (հիսուն) տոկոսի չափով, որի պարագայում ուսուցչի մի-
ջին աշխատավարձը կմոտենա երկրի միջին աշխատավարձին: 

2) 80 տոկոս և ավել արդյունավետություն ցուցաբերած ուսուցիչները կհամարվեն ատեստա-
վորումն անցած, կստանան հավելավճար՝ 30 (երեսուն) տոկոսի չափով, որի պարագայում ուսուցչի 
միջին աշխատավարձը կմոտենա երկրի միջին աշխատավարձին: 

3) 60-79 տոկոս արդյունք ապահոված ուսուցիչները կհամարվեն ատեստավորումն անցած, և 
նրանց աշխատավարձը կպահպանվի: 

4) 0-59 տոկոս արդյունքի դեպքում ուսուցիչը ենթակա է պարտադիր վերաատեստա-
վորման՝ մեկ տարի անց: Երկրորդ տարում վերաատեստավորումը չանցած ուսուցչի դասավանդ-
ման իրավունքը կկասեցվի, մինչև իր հայեցողությամբ հաջորդ վերապատրաստմանը մասնակցելը և 
վերաատեստավորման դրական արդյունք ունենալը՝ համաձայն Օրենքի 26-րդ հոդվածի 22-րդ և 23-
րդ կետերի: 
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Նույն Ծարգրի 29-րդ կետով ատեստավորումը նախատեսվում է անցկացնել նախապես 
կազմված հետևյալ ժամանակացույցով. 

Դասարան/առարկայախումբ 2021 2022 2023 

7-12-րդ դասարաններում հայոց լեզու, գրականություն, հայ 
գրականություն, հայոց պատմություն, հանրահաշիվ, երկրաչափություն, 
ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներ 

      

5-12-րդ դասարաններում բոլոր առարկաներ       

1-4-րդ դասարաններ/5-12-րդ դասարաններ - բոլոր առարկաներ       

Նոր ուսուցիչներ 
7-12-րդ դասարաններ 

      

Նոր ուսուցիչներ 
5-12-րդ դասարաններ 

      

Նոր ուսուցիչներ 
1-12-րդ դասարաններ 

      

 
ՈՒշադրություն: Մեկից ավելի առարկաներ դասավանդող ուսուցիչն ատեստավորմանը կա-

րող է մասնակցել միայն մեկ առարկայից՝ իր ընտրությամբ: 
 

2. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ. 

 Հավելվածի 33-րդ կետի համաձայն՝ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման համակարգի 
ներդրմամբ համապատասխան ծրագրով ակնկալվում է՝ 

• բացահայտել և խրախուսել արդի պահանջներին համապատասխանող ուսուցիչներին. 

• ուսուցիչների վարձատրությունը աստիճանաբար մոտեցնել երկրի միջին աշխա-
տավարձին. 

• ապահովել նոր, արդի պահանջներին համապատասխան ուսուցիչների մուտք դպրոց՝ 
առաջարկելով նրանց մրցակցային աշխատավարձ. 

• ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացն աստիճանաբար փոխարինել կամա-
վոր ատեստավորման սկզբունքներով. 

• հիմք ստեղծել ուսուցիչների տարակարգերի շնորհման բարեփոխման համար՝ 
փոխկապակցելով դրանք ուսուցիչների մասնագիտական ստանդարտների հետ. 

• հիմք ստեղծել ուսուցիչների՝ դասավանդմանւ տարիքի իրավունքի առավելագույն շեմ 
սահմանելու համար: 

  
3. ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆ ՆՈՐ ԳՈՐԾԻՔ. 

  
Հավելվածի 34-րդ և 35-րդ կետերի համաձայն՝ կամավոր ատեստավորման ծրագրին դպրոցի 

ուսուցիչների մասնակցելը կարող է առավելություն հանդիսանալ` 

• դպրոցներում դասավանդման որակի բարելավման և, որպես հետևանք՝ դպրոցի՝ 
սովորողների և նրանց ծնողների շրջանում գրավչության մեծացման. 

• տնօրենի տարեկան հաշվետվության արդյունքների բարելավման. 

• դպրոցին զարգացման հավելյալ բյուջեի տրամադրման գործընթացներում: 

Համապատասխան ծրագիրը և համակարգը հնարավորություն կտան բարելավել ուսուցիչ-
ների ատեստավորման եղանակը, նպաստել ուսուցիչների մասնագիտական զարգացմանը: 
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Հավելված 10. 
 

Քաղվածք  
ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի  

«Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական 
հաստատություններում վճարովի հիմունքներով հանրակրթական և(կամ) մասնագիտական 

լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների իրականացման կարգը 
հաստատելու մասին» N 1496-Ն որոշման հավելվածից35  

 
 

ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետա-
կան հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վճարովի հիմունքներով հանրակրթա-
կան և(կամ) մասնագիտական լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես նաև այլ ծառայությունների 
իրականացման կարգը հաստատելու մասին» N 1496-Ն որոշման 1-ին կետով, «Հանրակրթության 
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան, 
հաստատվել է ՀՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում վճարովի 
հիմունքներով հանրակրթական և(կամ) մասնագիտական լրացուցիչ կրթական ծրագրերի, ինչպես 
նաև այլ ծառայությունների իրականացման կարգը (այսուհետ՝ Կարգ)` համաձայն հավելվածի: 

Կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ ուսումնական հաստատությունը կարող է իրականացնել վճա-
րովի այլ ծառայություններ`  

• մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական կատարելագործման միջո-
ցառումներ,  

• սովորողների առողջության պահպանման միջոցառումներ,  

• սովորողների սննդի կազմակերպում,  

• սովորողների երկարօրյա ուսուցման և (կամ) գիշերակացի և ամառային հանգստի 
կազմակերպում,  

• ուսումնաարտադրական գործառնության ծավալում և արտադրանքի իրացում: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Կարգավորող իրավական ակտի տեքստը հասանելի է https://escs.am/files/files/2019-07-
03/1f745a2cbdafddee5022a12f8f023b9d.pdf հղումով, ինչպես նաև Հայաստանի իրավական տեղեկատվական arlis.am 
համակարգում: 

https://escs.am/files/files/2019-07-03/1f745a2cbdafddee5022a12f8f023b9d.pdf
https://escs.am/files/files/2019-07-03/1f745a2cbdafddee5022a12f8f023b9d.pdf
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Հավելված 11. 
 

Քաղվածք  
ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 

հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության 
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու 

մասին» N 1391-Ն որոշման հավելվածից36 
 

 
1. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀՀ կառավարության՝ 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության 
հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավար-
ժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը հաստատելու մասին» N 1391-
Ն որոշման 1-ին մասի 4-րդ կետով, «Հանրակրթության մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենքի) 29-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի 10-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ ենթակետերին համապատասխան, հաստատվել են 
Հայաստանի Հանրապետության հիմնական ծրագրեր իրականացնող հանրակրթական ուսումնա-
կան հաստատության մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների անվանացանկը և նկարագ-
րերը` համաձայն տվյալ որոշման N 4 հավելվածի:  

Նույն որոշման 2-րդ կետերով որոշվել է նաև, որ հանրակրթական ուսումնական հաստատութ-
յունների՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման միջո-
ցով որակավորում ստացած ուսուցիչներին հավելավճարներ տալու հետ կապված ծախսերը 
պետք է կատարվեն Հայաստանի Հանրապետության ամենամյա պետական բյուջեի նախագծով 
հանրակրթական դպրոցների գծով նախատեսված միջոցների հաշվին: 

Նույն որոշման N 4 հավելվածի «Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցիչը» 
վերտառությամբ VII-րդ հատվածում 1-ին կետի համապատասխան ենթակետերով սահմանված են 
ուսուցչի պաշտոնային հետևյալ պարտականությունները. ուսուցիչն իր պաշտոնային պար-
տականությունների շրջանակներում. 

• պլանավորում և իրականացնում է սովորողների ուսուցումն ու դաստիարակությունը` 
հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին համապատասխան. 

• ապահովում է կրթական ծրագրերի կատարումը, հանրակրթական առարկայական չափո-
րոշիչներով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների առնվազն պարտադիր 
նվազագույն պահանջների յուրացումը սովորողների կողմից` կիրառելով դասավանդման արդյու-
նավետ մեթոդներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ. 

• իրականացնում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սո-
վորողների ԱՈՒՊ-ի կազմումը և վարումը. 

• ապահովում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների` 
հանրակրթության պետական չափորոշիչի հանրակրթական ծրագրերի բովանդակությանը ներկա-
յացվող նվազագույն պահանջները` ըստ կրթական աստիճանների և առարկայական ծրագրերի 
հիման վրա յուրաքանչյուր սովորողի համար մշակված ԱՈՒՊ-ի. 

• իրականացնում է սովորողների դիտարկում, առաջադիմությանը նպաստող կամ խոչ-
ընդոտող գործոնների բացահայտում, մասնակցում է սովորողի կրթության առանձնահատուկ 
պայմանների կարիքի գնահատմանը. 

 
36Որոշման տեքստը հասանելի է https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808 և  
https://escs.am/am/news/4298 հղումներով: 

https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=72808
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• նպաստում է սովորողների մեջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը, դաստիարակում 
հայրենասիրություն, ձևավորում պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ. 

• սովորողների մեջ զարգացնում է ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և ստեղծագոր-
ծական ունակություններ` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի անհատական կարողությունները. 

• նպաստում է սովորողների մեջ ինքնակառավարման տարրերի ձևավորմանը. 

• հարգում և պաշտպանում է սովորողի իրավունքներն ու ազատությունները, պատիվն ու 
արժանապատվությունը. 

• հետևողականորեն կատարելագործում է իր առարկայական և մասնագիտական 
գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում ստեղծագործական և հետազոտական 
աշխատանքներ. 

• համագործակցում է սովորողների ծնողների կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների 
հետ՝ սովորողների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան դաստիարակության հարցերում. 

• մասնակցում է անչափահաս սովորողի մասնակցությամբ համապատասխան քննչական և 
այլ դատավարական գործողություններին, եթե օրենքով նախատեսված է մանկավարժի մաս-
նակցության պահանջ. 

• համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և մասնագի-
տական գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով. 

• համագործակցում է ուսուցչի օգնականի հետ՝ սովորողների ուսուցման արդյունա-
վետ մեթոդների ու տեխնոլոգիաների ընտրության, ուսուցման կազմակերպման խմբային և 
անհատականացված մոտեցումների պլանավորման, ուսումնական նյութերի մշակման 
աշխատանքներում. 

• իրականացնում է սովորողի (այդ թվում` կրթության առանձնահատուկ պայմանների կա-
րիք ունեցող)՝ կրթության որակի ապահովմանն ուղղված այլընտրանքային ծրագրային, մեթոդա-
մանկավարժական աշխատանքներ` հաշվի առնելով սովորողի անհատական կարողությունները, 
առանձնահատկություններն ու հետաքրքրությունները. 

• մասնակցում է հաստատության մեթոդմիավորումների (առարկայական մասնախմբե-
րի) աշխատանքներին. 

• պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական 
ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները: 

 

2. ՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ՝ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑ-
ՉԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻՆ, ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԸՆԴ-
ՀԱՆՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԵՆ. 

Հանրակրթական ուումնական հաստատության ուսուցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է 
իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են 
կրթության բնագավառին, կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորություն-
ները, որոնք ընդգրկված են, կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի 
կողմից հաստատված` ուսուցչի վերապատրաստման հարցաշարերում` 

ա. ՀՀ Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Լեզվի 
մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների 
կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին», «Կրթության պետական տեսչության մասին», 
«Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին» 
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օրենքները, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հան-
րապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ 
առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, 

բ. առարկայական չափորոշիչները և իր պաշտոնային պարտականություններին վերա-
բերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաս-
տաթղթեր, 

գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, մինչբժշկական 
օգնության հիմունքները, 

դ. աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության պահպան-
ման կանոնները: 

 

3. ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՈՒՍՈՒՑՉԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆ-
ՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿԵՐՊ. 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է 
ունենա մանկավարժական համապատասխան որակավորում (բակալավրի, դիպլոմավորված 
մասնագետի, մագիստրոսի կրթական աստիճանով) կամ բարձրագույն կրթություն և վերջին 10 
(տաս) տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ ուսուցչական) գործունեության առնվազն 5 
(հինգ) տարվա աշխատանքային ստաժ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սույն ուղեցույցը և պայմանագիրը մշակվել են, ինչպես նաև համապատասխան հավելվածները 
կազմվել են «Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն» հիմնադրամի 
իրավաբանական սպասարկման բաժնի կողմից: 


