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Համարը N 439-Ն Տեսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տիպը Որոշ�մ Կարգավիճակը Գործ�մ է
Սկզբնաղբյ�րը ՀՀՊՏ 2010.05.06/19(753) Հոդ.489 Ընդ�նման վայրը Երևան

Ընդ�նող մարմինը ՀՀ կառավար�թյ�ն Ընդ�նման ամսաթիվը 08.04.2010
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ Ստորագրման ամսաթիվը 28.04.2010

Վավերացնող մարմինը Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնել� ամսաթիվը 07.05.2010 Ուժը կորցնել� ամսաթիվը 

 Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
 Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

Մայր փաստաթ�ղթ:Կառավ,08.04.2010,N 439-Ն
Մայր փաստաթղթին փոփոխող փաստաթղթերը`  Համապատասխան ինկորպորացիան`

Կառավ,28.07.2011,N 1088-Ն  Կառավ,08.04.2010,N 439-Ն

Կառավ,04.07.2012,N 858-Ն  Կառավ,08.04.2010,N 439-Ն

Կառավ,04.02.2021,N 136-Ն  Կառավ,08.04.2010,N 439-Ն

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ ՈՐՈՇ�ՄԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ
ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ�, ՀՀ

ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի N 771-Ն ԵՎ Հ�ՆԻՍԻ 17-Ի N 900-Ն ՈՐՈՇ�ՄՆԵՐՆ �ԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅ�Ն

Ո Ր Ո Շ � Մ
 

8 ապրիլի 2010 թվականի N 439-Ն
 

ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ
ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ�, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ

ԿԱՌԱՎԱՐ�ԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 27-Ի N 771-Ն ԵՎ Հ�ՆԻՍԻ 17-Ի N 900-Ն ՈՐՈՇ�ՄՆԵՐՆ �ԺԸ
ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼ� ՄԱՍԻՆ

 
«Կրթ�թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ կետին և «Հանրակրթ�թյան

մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ և 3-րդ կետերին
համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը որոշ�մ է.

1. Հաստատել հանրակրթ�թյան պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգը և
հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2004 թվականի մայիսի 27-ի
«Հանրակրթ�թյան պետական կրթական չափորոշիչների ձևավորման և հաստատման կարգը հաստատել�
մասին» N 771-Ն և հ�նիսի 17-ի «Միջնակարգ կրթ�թյան պետական չափորոշիչը հաստատել� և Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան 2000 թվականի մայիսի 8-ի N 226 որոշ�մն �ժը կորցրած ճանաչել� մասին»
N 900-Ն որոշ�մները:

3. Ս�յն որոշ�մն �ժի մեջ է մտն�մ պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։
 

 
 Հավելված N 1

ՀՀ կառավար�թյան 2010 թվականի

ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման
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ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

 
I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

 
1. Ս�յն կարգով կանոնակարգվ�մ են հանրակրթ�թյան պետական չափորոշչի և առարկայական ծրագրերի և

չափորոշիչների ձևավորման � հաստատման գործընթացները և Հայաստանի Հանրապետ�թյան
հանրակրթ�թյան համակարգ�մ դրանց ներդրման հետ կապված հարաբեր�թյ�նները:

 
II. ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ՁԵՎԱՎՈՐ�ՄԸ

 
2. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը ձևավորվ�մ է հանրակրթական հիմնական ծրագրերի հետևյալ

բաղադրիչներից`
1) �ս�մնական բնագավառներ, դրանց բովանդակ�թյանը ներկայացվող պահանջներ.
2) շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջներ` ըստ կրթական աստիճանների

(կարող�նակ�թյ�ններ (կոմպետենցիաներ) և ըստ կրթական աստիճանների �ս�մնառ�թյան՝ ակնկալվող
վերջնարդյ�նքներ).

3) հենքային �ս�մնական պլան և առարկայացանկերի ձևավորման հիմնական սկզբ�նքներ.
4) սովորողների գնահատման ձևեր, սանդղակ, հաշվառման կարգ։
3. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը մշակվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան

պետական կառավարման լիազոր մարմնի կողմից:
4. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշչի նախագիծը մշակել� նպատակով` Հայաստանի Հանրապետ�թյան

կրթ�թյան պետական կառավարման լիազոր մարմնի ղեկավարի հրամանով ստեղծվ�մ է հանձնաժողով:
5. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշչի առանձին բաղադրիչների նախագծերի մշակման, ինչպես նաև

առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի մշակման նպատակով հանձնաժողովն ստեղծ�մ է մասնագիտական
աշխատանքային խմբեր:

6. Հանձնաժողովն աշխատանքային խմբերի մշակած նախագծերի հիման վրա ձևավոր�մ է հանրակրթ�թյան
պետական չափորոշչի նախագիծը, որը սահմանված կարգով ներկայացվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան հաստատմանը:

 
III. ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ԾՐԱԳՐԵՐԻ

ՀԱՍՏԱՏ�ՄԸ
 
7. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը հաստատվ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան կառավար�թյան

կողմից:
8. Առարկայական ծրագրերը և չափորոշիչները, որպես հանրակրթական պետական ծրագրի բաղկաց�ցիչ

մասեր, հաստատվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան կրթ�թյան պետական կառավարման լիազոր մարմնի
կողմից:

(հավելվածը խմբ. 04.02.21 N 136-Ն)
 
Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան աշխատակազմի
ղեկավար Դ. Սարգսյան

 

 
 Հավելված N 2

ՀՀ կառավար�թյան 2010 թվականի

ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշման

 
ՀԱՆՐԱԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

 
I. ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

 
1. Հանրակրթ�թյան պետական չափորոշիչը (այս�հետ` Չափորոշիչ) ելն�մ է կարող�նակ�թյ�նների վրա

հիմնված մոտեց�մից և սահման�մ է շրջանավարտներին ներկայացվող որակական պահանջները` ըստ կրթական
աստիճանների (կարող�նակ�թյ�ններ (կոմպետենցիաներ) և ըստ կրթական աստիճանների �ս�մնառ�թյան՝
ակնկալվող վերջնարդյ�նքներ), �ս�մնական բնագավառները, դրանց բովանդակ�թյանը ներկայացվող
պահանջները, հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակ�թյան պարտադիր նվազագ�յնը, �ս�մնական
պլանի և առարկայացանկերի ձևավորման հիմնական սկզբ�նքները, սովորողների գնահատման ձևերը,
սանդղակը, հաշվառման կարգը:

2. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերը (տարրական, հիմնական և միջնակարգ) մշակվ�մ են Չափորոշչի
նորմերի և դր�յթների համաձայն:
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3. Չափորոշիչը նպատակա�ղղված է հավասարապես հասանելի, ներառական և որակյալ կրթ�թյան
քաղաքական�թյան ապահովմանը:

4. Չափորոշչի պահանջները պարտադիր են հանրակրթական հիմնական և այլընտրանքային ծրագրերի, այդ
թվ�մ՝ առարկայական ծրագրերի, �ս�մնական պլանների, դասագրքերի և �ս�մնական գործընթացի
բովանդակ�թյանն առնչվող այլ �ս�մնական նյ�թերի համար:

5. Չափորոշչի պահանջները պարտադիր են հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող �ս�մնական
հաստատ�թյ�նների համար՝ անկախ դրանց կազմակերպական-իրավական ձևից և ենթակայ�թյ�նից։

 
II. ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹ�ԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԿԱՐՈՂ�ՆԱԿ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ ԵՎ

ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ
 
6. Կարող�նակ�թյ�նները սովորողի կողմից �ս�մնառ�թյան և դաստիարակ�թյան գործընթաց�մ ձեռք

բերված գիտելիքի, արժեքների, հմտ�թյ�նների և դիրքորոշ�մների հիման վրա ըստ իրավիճակի արդյ�նավետ �
պատշաճ արձագանքել� ձևերն են։ Կարող�նակ�թյ�նները ձևավորվ�մ են սովորողի �ս�մնառ�թյան
ընթացք�մ �ս�ցման կազմակերպման տարբեր ձևերի, սովորողի կողմից �ս�մնական առարկաների ծրագրերի
բովանդակ�թյան յ�րացման, ինչպես նաև �ս�ցման գործընթաց�մ դաստիարակ�թյան միջոցով և բխ�մ են
հանրակրթ�թյան հիմնական նպատակներից:

7. Հանրակրթական տարրական, հիմնական և միջնակարգ ծրագրերի սովորողների �ս�մնառ�թյան
ակնկալվող վերջնարդյ�նքները նկարագր�մ են, թե հանրակրթական հիմնական ծրագրերի կրթական
աստիճանների ավարտին սովորողը ինչ պիտի իմանա, կարողանա անել և հասկանա։ Վերջնարդյ�նքներն
�ղղված են կարող�նակ�թյ�նների ձևավորմանը։

8. Միջնակարգ կրթ�թյան կարող�նակ�թյ�ններն են`
1) լեզվական գրագիտ�թյ�ն և կարող�նակ�թյ�ն. սովորողները տիրապետ�մ են հայոց լեզվին, գրավոր և

բանավոր կերպով գրագետ հաղորդակցվ�մ են մայրենի լեզվով և այլ օտար լեզ�ներով` ըստ լեզվական
կանոնների և իրավիճակների: Նրանք կիրառ�մ են լեզ�ն` որպես �ս�մնառ�թյան և հասարակական կյանքին
մասնակց�թյան համապիտանի գործիք: Ընդհան�ր գրագիտ�թյ�նը կազմ�մ է սովորել� և լեզվական
հաղորդակց�թյան հիմքը, որի հիման վրա կարող են ձևավորվել գրագիտ�թյան մյ�ս ձևերը (քաղաքացիական,
բնապահպանական, տնտեսական, ֆինանսական, իրավական, առողջապահական, գիտատեխնիկական, թվային և
այլն): Սովորողներն ընդ�նակ են բանավոր և գրավոր ձևերով ճանաչել, ըմբռնել, արտահայտել, ստեղծել և
մեկնաբանել տարբեր հայեցակարգեր, փաստեր և կարծիքներ՝ օգտագործելով տարբեր առարկաներին և
իրավիճակներին առնչվող տեսողական, ձայնային և թվային նյ�թեր.

2) սովորել սովորել� կարող�նակ�թյ�ն. սովորողներն ինքն�ր�յն և մյ�սների հետ համատեղ արդյ�նավետ
սովոր�մ և աշխատ�մ են կյանքի տարբեր իրավիճակներ�մ։ Նրանք ճանաչ�մ են իմացածի և չիմացածի
սահմանները: Սովորողները ինքնակազմակերպվ�մ են և ձևավոր�մ են ժամանակի արդյ�նավետ կառավարման
հմտ�թյ�ն։ Նրանք կարողան�մ են գնահատել սեփական և մյ�սների ֆիզիկական � հոգեբանական
հնարավոր�թյ�նները, սովոր�մ են աշխատել ծանրաբեռնված�թյան պայմաններ�մ։ Սովորել� ընթացք�մ
աշակերտները ձևավոր�մ են իրող�թյ�նները քննադատաբար և բազմակողմանի �ս�մնասիրել�, վերլ�ծել�,
ինչպես նաև ստեղծագործական � նորարար մոտեց�մներ կիրառել� �նակ�թյ�ններ: Սովորողները ձևավոր�մ
են համակարգային և ինտեգրված մտածող�թյ�ն.

3) ինքնաճանաչողական և սոցիալական կարող�նակ�թյ�ն. սովորողներն ընդ�նակ են ինքնանդրադարձման
և ինքնակազմակերպման միջոցով ձգտել ինքնաճանաչման: Նրանք ձևավոր�մ են վստահ�թյ�ն սեփական �ժերի
և կյանքի հանդեպ և հաջող�թյամբ կառավար�մ են սեփական ժամանակը, գիտելիքներն � հմտ�թյ�նները,
կարողան�մ են դրսևորել առողջ և անվտանգ կենսակերպ, ինչպես նաև մասնագիտական կողմնորոշ�մ:
Սովորողները դրսևոր�մ են հարգանք, ազնվ�թյ�ն և պատասխանատվ�թյ�ն ինչպես սեփական անձի, այնպես
էլ այլոց հանդեպ՝ անկախ տարիքից, սեռից, ազգ�թյ�նից, բարեկեց�թյան աստիճանից, արտաքին տեսքից,
ընդ�նակ�թյ�ններից, մասնագիտ�թյ�նից, համոզմ�նքներից և այլ առանձնահատկ�թյ�ններից: Նրանք
սոցիալական հարաբեր�թյ�ններ�մ գործ�մ են կառ�ցողական և համերաշխ, դրսևոր�մ են ընկերակցել�
�նակ�թյ�ն և կոնֆլիկտների խաղաղ և համագործակցային կարգավորման հմտ�թյ�ններ։ Տարբեր
մշակ�յթների, կրոնների, աշխարհայացքների և կյանքի կազմակերպման անհատական պատկերաց�մների հետ
առնչվել� արդյ�նք�մ սովորողներն ընդ�նակ են ճանաչել դրանց տարբեր�թյ�նները.

4) ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարող�նակ�թյ�ն. սովորողները նպաստ�մ են
ժողովրդավար�թյան, ազատ�թյան, բարեվարք�թյան, սոցիալական արդար�թյան և իրավական պետ�թյան
գաղափարի վրա հենվող հասարակ�թյան զարգացմանը։ Նրանք ճանաչող�թյան միջոցով ձևավոր�մ են սեր
հայրենիքի նկատմամբ, գիտակց�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան Սահմանադր�թյ�նից բխող ազգային,
պետական, հասարակական շահերն � առաջնահերթ�թյ�նները տարածաշրջանային և համաշխարհային
մակարդակներ�մ: Սովորողներն արժևոր�մ են մարդ� կյանքն � արժանապատվ�թյ�նը, կարևոր�մ են
սեփական քաղաքացիական պարտքը, քաղաքացիական մասնակց�թյան մշակ�յթը՝ որպես ժողովրդավար�թյան
կենս�նակ�թյան հիմք: Նրանք ճանաչ�մ են հասարակ�թյան կյանքի մշակ�թային, պետաիրավական և
տնտեսական ոլորտներն � համակողմանի վերլ�ծ�մ դրանք, ց�ցաբեր�մ են նախաձեռնողական�թյ�ն,
ինքն�ր�յն որոշ�մներ կայացնել�, դրանք իրագործել� �նակ�թյ�ն և հետևանքների համար պատասխանատ�
լինել� պատրաստակամ�թյ�ն.

5) թվային և մեդիա կարող�նակ�թյ�ն. սովորողները տիրապետ�մ են մեդիագրագիտ�թյան կանոններին �
հմտ�թյ�ններին. պատկերացն�մ են մեդիայի աշխատանքը և դերը ժողովրդավարական հասարակ�թյ�ն�մ,
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կարողան�մ են կողմնորոշվել տեղեկատվ�թյան հոսքեր�մ, գտնել և տարածել տեղեկ�թյ�ններ, քննադատորեն
վերլ�ծել դրանք, գնահատ�մ են մեդիայի ազդեց�թյ�նը սեփական և այլոց արժեքային պատկերաց�մների,
դիրքորոշ�մների և գործող�թյ�նների վրա։ Թվային մեդիայի օգտագործման հնարավոր�թյ�նների կողքին
գիտակց�մ են նաև դրանց հետ կապված ռիսկերը, �նակ են գնահատել� և վերափոխել� իրենց վարքը թվային
աշխարհ�մ՝ անվտանգ�թյան, պատասխանատվ�թյան և էթիկայի տեսանկյ�նից։ Տիրապետ�մ են մեդիա
արտադրանք ստեղծել� տեխնիկական և ստեղծագործական հմտ�թյ�ններին, ինչպես նաև կարողան�մ են
արդյ�նավետորեն կիրառել մեդիա գործիքները քաղաքացիական իրավ�նքների իրացման � ժողովրդավարական
գործընթացների մասնակց�թյան նպատակով.

6) մշակ�թային կարող�նակ�թյ�ն. սովորողները ճանաչ�մ են հայ մշակ�յթն � մարդկային
քաղաքակրթ�թյ�նների մշակ�թային բաղադրիչները՝ որպես մարդկային զգացմ�նքների և գործող�թյ�նների
կողմնորոշիչներ։ Նրանք արժևոր�մ են սեփական ինքն�թյ�նը, ընտանիքի, համայնքի և պետ�թյան դերը, �նեն
Հայաստանի աշխարհագր�թյան, հասարակական-քաղաքական համակարգի և պատմ�թյան հիմնարար
իմաց�թյ�ն: Աշակերտները ձևավոր�մ են սեփական նախասիր�թյ�ններ ազգային և համաշխարհային
մշակ�թային ժամանակաշրջանների �ս�մնասիր�թյան ընթացք�մ։ Նրանք ի վիճակի են զարգացնել սեփական
մշակ�թային � գեղագիտական պատկերաց�մները՝ արժևորելով հոգևոր և նյ�թական ժառանգ�թյ�նն �
մշակ�թային բազմազան�թյ�նը, ճանաչելով հայ և համաշխարհային գրական�թյ�նն � արվեստը և ձևավորելով
մշակ�թային գրագիտ�թյ�ն և ճաշակ.

7) մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարող�նակ�թյ�ն. սովորողներն առօրյա կյանք�մ
օգտագործ�մ են մաթեմատիկական մտածող�թյ�ն՝ բն�թյան, հասարակ�թյան, մշակ�յթի և աշխատանքային
ոլորտի երև�յթները ճանաչել� և դրանք մաթեմատիկական կառ�ցվածքների, բանաձևերի, մոդելների, կորերի,
աղյ�սակների միջոցով հասկանալ� համար։ Աշակերտները կարողան�մ են ընկալել և արդյ�նավետ կիրառել
վերացարկված և ընդհանրացված հասկաց�թյ�նները և ճանաչել իրական�թյան մեջ դրանց արտացոլ�մները:
Նրանք ընկալ�մ են բնագիտական մտածող�թյան և աշխատանքի, ինչպես նաև տեխնիկական առաջընթացի միջև
եղած փոխադարձ կապը։ Աշակերտներն ընկալ�մ են տեխնոլոգիական գիտելիքի կիրառման
հնարավոր�թյ�նները մարդ� պահանջմ�նքների համատեքստ�մ, ճանաչ�մ են մարդ� գործ�նե�թյան
արդյ�նք�մ ի հայտ եկող փոփոխ�թյ�ններն � սեփական պատասխանատվ�թյ�նը.

8) տնտեսական կարող�նակ�թյ�ն. աշակերտները համարժեք վերլ�ծ�մ և գնահատ�մ են մասնավոր
ձեռնարկատիր�թյան, ժողովրդական տնտես�թյան և համաշխարհային տնտեսական մակարդակներ�մ տեղի
�նեցող տնտեսական գործընթացները և պետ�թյան դերը տնտես�թյան մեջ, ինչպես նաև այդ գործընթացներ�մ
ճանաչ�մ, գնահատ�մ և արժևոր�մ են կնոջ և տղամարդ� �նեցած դերը։ Նրանք հասկան�մ են
հասարակ�թյան, տնտես�թյան և քաղաքական�թյան միջև եղած փոխազդեց�թյ�նները։ Աշակերտներն
ընկալ�մ են տնտեսական և հասարակական կարգերն � ճանաչ�մ են բն�թյան և հասարակ�թյան
փոխազդեց�թյ�նները, ինչպես նաև կայ�ն զարգացման � շրջակա միջավայրի պահպան�թյան գործ�մ
սեփական դերն � պատասխանատվ�թյ�նը:

 
III. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ
 
9. Հանրակրթական տարրական ծրագիրը պետք է միտված լինի ստորև ներկայացված ակնկալվող

վերջնարդյ�նքների ապահովմանը: Հանրակրթական տարրական ծրագրի շրջանավարտի �ս�մնառ�թյան
ակնկալվող վերջնարդյ�նքներից ոչ ավել, քան չորսը, այլընտրանքային ծրագրերի իրականացման դեպք�մ կարող
են մանկավարժական հիմնավորմամբ տեղափոխվել հանրակրթական հիմնական ծրագրի շրջանավարտի
�ս�մնառ�թյան ակնկալվող վերջնարդյ�նքների բաժին, բացառ�թյամբ 1-ին, 3-8-րդ, 17-19-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 25-
րդ, 27-րդ, 30-րդ, 33-րդ կետերի: Ծրագրի շրջանավարտը պետք է՝

1) ազատ գրավոր և բանավոր հաղորդակցվի գրական հայերենով, կարդա, հասկանա, վերարտադրի պարզ
գեղարվեստական և տեղեկատվական տեքստեր, ձևակերպի տեքստի հիմնական գաղափարը (ազգային
փոքրամասն�թյ�նների պարագայ�մ կարող է նաև իր մայրենի լեզվով, իսկ կրթ�թյան առանձնահատ�կ
պայմանների կարիքի դեպք�մ՝ համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով).

2) առնվազն երկ� օտար լեզվով, այդ թվ�մ այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցներով, հասկանա և
օգտագործի ծանոթ և պարզ նախադաս�թյ�ններ՝ բավարարել� կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ,
ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ տեղեկ�թյ�ններ, հաղորդակցվել
գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագ�յն կառ�յցներ.

3) օգտագործի �նեցած գիտելիքները և հմտ�թյ�նները օբյեկտները չափել�, հաշվել�, համեմատել�,
նկարագրել�, դրանց քանակական, որակական և տարածական պարզ հարաբերակց�թյ�նները գնահատել�
համար.

4) ճանաչի և պատկերի որոշ երկրաչափական պատկերներ, �նենա պարզ տարածական պատկերաց�մ.
5) կառ�ցի ֆիզիկական և մաթեմատիկական պարզ մոդելներ.
6) գրավոր և բանավոր կատարի գործող�թյ�ններ թվային արտահայտ�թյ�նների հետ.
7) մտքերն արտահայտելիս բերի պարզ հիմնավոր�մներ, կատարի ընդհանրաց�մներ և պարզ

դասակարգ�մներ.
8) դրսևորի տրամաբանական և ստեղծագործական մտածող�թյ�ն, կարողանա անդրադառնալ �

արձագանքել սեփական և �րիշների ստեղծած աշխատանքին.
9) հասկանա իր առջև դրված խնդիրը, մշակի և կատարի քայլեր այն լ�ծել� համար.
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10) նկարագրի շրջակա աշխարհի օբյեկտները, երև�յթները և դրանց փոխադարձ կապերը.
11) իմանա, որ շրջապատող աշխարհի ճանաչող�թյան եղանակներից մեկը գիտ�թյ�նն է, ներկայացնի

մարդ� և բն�թյան վրա գիտ�թյան որոշ ձեռքբեր�մների ազդեց�թյ�նը.
12) համատեղ կամ ինքն�ր�յն իրականացնի պարզ հետազոտական աշխատանքներ, անի

եզրակաց�թյ�ններ՝ հիմնվելով ստացված տվյալների և դիտարկ�մների վրա, փաստերն օգտագործի իր
գաղափարները հիմնավորել� համար և ներկայացնի ստացված արդյ�նքը պարզ գիտական բառապաշարով.

13) տարբերակի և կիրառի բնական ռես�րսները խնայել�, մարդ� կողմից շրջակա միջավայրը պահպանել� և
բարելավել� ձևերը, մասնակցի բնապահպանական միջոցառ�մների, ճանաչի էկոհամակարգերը և դրանց
փոխադարձ կապերը.

14) oգտվի պարզ թվային սարքերից, համակարգչային ծրագրերից, հավելվածներից, աջակցող սարքերից և
սարքավոր�մներից, կարողանա օգտագործել դրանք՝ պահպանելով անվտանգ�թյան կանոնները.

15) օգտագործի տարբեր եղանակներ թեման պատկերավոր և ընկալելի ներկայացնել� համար.
16) ճանաչի իր հայրենիքը, ներկայացնի տեղեկ�թյ�ններ Հայաստանի պատմ�թյան, աշխարհագր�թյան,

մշակ�յթի մասին.
17) ճանաչի և հարգի Հայաստանի Հանրապետ�թյան պետական խորհրդանիշները և ներկայացնի պետական և

ավանդական տոների հիմնական բովանդակ�թյ�նը.
18) ճանաչի և հոգատար վերաբերմ�նք ց�ցաբերի իր բնակավայրի և համայնքի բն�թյան և

պատմամշակ�թային ժառանգ�թյան օբյեկտների հանդեպ.
19) կատարի պարզ ֆինանսական գործող�թյ�ններ՝ վերլ�ծելով իրավիճակը և հաշվի առնելով գ�մարը,

ժամանակը և այլ ռես�րսներն � դրանք խնայել�, անվտանգ օգտագործել� կարևոր�թյ�նը.
20) ճանաչի և բերի ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան օրինակներ.
21) ճանաչի և պահպանի հասարակական վարքի՝ իրեն առնչվող կանոններն � իրավ�նքները, այդ թվ�մ՝

կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավ�նքների և հնարավոր�թյ�նների մասով, հարգի �րիշ մարդկանց,
ընկալի յ�րաքանչյ�ր մարդ� առանձնահատ�կ և արժեքավոր լինելը.

22) կարևորի սովորելը և ց�ցաբերի հետաքրքր�թյ�ն սովորել� նկատմամբ.
23) ճանաչի տեղեկատվ�թյան աղբյ�րների � միջոցների բազմազան�թյ�նը.
24) ստեղծի ընկերական հարաբեր�թյ�ններ, լսի, հասկանա, ապր�մակցի, քաջալերի և աջակցի մյ�սներին,

համագործակցի տարբեր ձևաչափերով, դրսևորի դրական վերաբերմ�նք, ձգտի կոնֆլիկտների խաղաղ լ�ծմանը.
25) ճանաչի և համադրի տարբեր զգայարաններով ստացած տեղեկ�թյ�նները, կիրառի դրանք

աշխարհաճանաչող�թյան գործ�մ.
26) արտահայտի սեփական մտքերը, զգացմ�նքները, կարիքները և ցանկ�թյ�նները, գիտակցի իր

յ�րահատ�կ լինելը.
27) կարևորի իր առօրյան կազմակերպել� անհրաժեշտ�թյ�նը՝ ժամանակ տրամադրելով հանգստին, խաղին

և դասերին.
28) գտնի իր սխալները և քայլեր անի դրանք ինքն�ր�յն կամ աջակց�թյամբ �ղղել� համար.
29) ճանաչի իր ընտանեկան, ազգային և քաղաքացիական պատկանել�թյ�նը. ց�ցաբերի այլ ազգերի,

ավանդ�յթների, արժեքների նկատմամբ հետաքրքր�թյ�ն և հարգանք.
30) զբաղվի անհատական կամ խմբային գեղարվեստական գործ�նե�թյամբ.
31) ճանաչի և խ�սափի վնասակար սովոր�թյ�ններից, բացատրի դրանց հետևանքները.
32) դրսևորի տարրական աշխատանքային հմտ�թյ�ններ, անվտանգ կերպով օգտվի կենցաղային սարքերից,

աշխատանքային գործիքներից և նյ�թերից.
33) դրսևորի իր մտավոր և ֆիզիկական կարող�թյ�նները շար�նակաբար զարգացնել� վարքագիծ.
34) պահպանի սեփական մարմնի խնամքի, հիգիենայի և անվտանգ վարքագծի կանոնները, ներկայացնի

առողջ, բազմազան և բալանսավորված սնվել� անհրաժեշտ�թյ�նը.
35) կարևորի աշխատանքը, ճանաչի տարբեր մասնագիտ�թյ�ններ և զբաղմ�նքներ, ըստ մասնագիտ�թյան

աշխատանքային գործիքները և գործառ�յթները:
 

IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ

 
10. Հանրակրթական հիմնական ծրագիրը պետք է միտված լինի հետևյալ ակնկալվող վերջնարդյ�նքների

ապահովմանը: Ծրագրի շրջանավարտը պետք է՝
1) վերլ�ծի և ընկալի տարբեր բն�յթի գրական հայերեն տեքստեր և հասկանա դրանց հիմնական գաղափարը

(ազգային փոքրամասն�թյ�նների դպրոցների պարագայ�մ կարող է նաև իր մայրենի լեզվով, իսկ կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի դեպք�մ՝ համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով).

2) հայերեն ազատ զր�ցի իրեն հետաքրքրող թեմաների մասին, կառ�ցի ընտրված նպատակին, խնդիրներին և
լսարանին համապատասխան գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք, այդ թվ�մ՝ հրապարակային խոսք, կիրառի ոչ
վերբալ հաղորդակցման տարատեսակ միջոցներ (ազգային փոքրամասն�թյ�նների դպրոցների պարագայ�մ
կարող է նաև իր մայրենի լեզվով, իսկ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի դեպք�մ՝
համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով).

3) առնվազն երկ� օտար լեզ�ներով (ազգային փոքրամասն�թյ�նների դպրոցների պարագայ�մ՝ առնվազն
մեկ) հասկանա ծանոթ, պարբերաբար հանդիպող թեմաներով բանավոր և գրավոր խոսքի հիմնական իմաստը,
լեզվակիր երկրներ�մ կարողանա կողմնորոշվել և հաղորդակցվել հաղորդակցական պարզ իրավիճակներ�մ.
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4) իրականացնի չափ�մներ, կատարի մոտավոր � ճշգրիտ հաշվարկներ և գնահատի արդյ�նքները՝ ընտրելով
և օգտագործելով համապատասխան հասկաց�թյ�ններ, սկզբ�նքներ, նյ�թեր և սարքավոր�մներ.

5) կիրառի երկրաչափական պատկերների և մարմինների մասին գիտելիքներն ամենօրյա կյանք�մ և հարակից
�ս�մնական առարկաներն �ս�մնասիրելիս.

6) կառ�ցի և կիրառի տարբեր մաթեմատիկական մոդելներ, լ�ծի խնդիրներ՝ օգտագործելով պարզ
ալգորիթմներ և տրամաբանական հիմնավոր�մներ.

7) որոշի խնդրի լ�ծման համար անհրաժեշտ տեղեկ�յթը, գտնի խնդիրների լ�ծման ստեղծագործ
մոտեց�մներ և համեմատի դրանք.

8) վերլ�ծի, գնահատի և առաջարկի դասակարգման, տարբերակման կամ խմբավորման չափանիշներ՝ ելնելով
խնդրի պահանջից.

9) կիրառի բնագիտական առարկաներից ստացված հիմնարար գիտելիքները բն�թյան և տիեզերքի օբյեկտների
նկարագր�թյան, երև�յթների և դրանց փոխադարձ կապերի բացատր�թյան, ֆիզիկական մոդելավորման և
խնդիրների լ�ծման համար.

10) ներկայացնի գիտ�թյան նվաճ�մների՝ տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների կիրառ�թյան հավանական
ազդեց�թյ�նը բն�թյան, մարդ� և հասարակ�թյան վրա.

11) մասնակցի բնապահպանական միջոցառ�մների պլանավորմանը և իրականացմանը.
12) կիրառի տեքստային և գրաֆիկական խմբագրիչները, այդ թվ�մ` աջակցող տեխնոլոգիաներ, կարողանա

մշակել տվյալներ` օգտագործելով անհրաժեշտ թվային գործիքներ և ծրագրեր.
13) տիրապետի թվային տարածք�մ ապահով գտնվել� կանոններին, պահպանի օնլայն հաղորդակց�թյան

էթիկան, տեղյակ լինի անձնական տվյալների գաղտնի�թյան կանոններին և կիրառի դրանք, մեկնաբանի
յ�րաքանչյ�ր անձի անձնական տարածք (ֆիզիկական և հոգեբանական) �նենալ� իրավ�նքն �
անհրաժեշտ�թյ�նը.

14) կարողանա ստեղծել թվային տարածք և դրսևորել ծրագրավորման պարզ հմտ�թյ�ններ.
15) նկարագրի տարբեր ժամանակաշրջանների բնական միջավայրի, հասարակական, տնտեսական,

քաղաքական և մշակ�թային զարգաց�մների, հայոց և համաշխարհային պատմ�թյան իրադարձ�թյ�նների
փոխկապակցված�թյ�նը.

16) կարողանա մասնակցել Հայաստանի հիմնախնդիրների քննարկմանը՝ օգտագործելով պատմ�թյան,
բն�թյան, բնակչ�թյան, պետ�թյան և տնտես�թյան մասին �նեցած համապատասխան գիտելիքները.

17) նկարագրի բն�թյան, բնակչ�թյան և տնտես�թյան միջև եղած փոխադարձ կապերը և դրանց արդյ�նք�մ
ձևավորված համակարգերը.

18) նկարագրի կայ�ն զարգացման է�թյ�նը, հիմնական գաղափարները � դրանց փոխադարձ կապերը.
19) կարևորի անձնական, ընտանեկան և համայնքային բյ�ջեի կառավար�մը և վերահսկող�թյ�նը՝ հաշվի

առնելով հնարավոր ռիսկերը։ Բացատրի խնայող�թյ�նների և պարտքի դերն � արդյ�նավետ կիրառել�
մոտեց�մները.

20) վերլ�ծելով ֆինանսական տեղեկ�թյ�նը՝ կարողանա համեմատել ֆինանսական ծառայ�թյ�ններ և
կազմակերպ�թյ�ններ։ Ճանաչի ֆինանսական ոլորտ�մ քաղաքաց� իրավ�նքներն � պարտական�թյ�նները.

21) տարբերի ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյան տեսակները և իրականացման ձևերը, նկարագրի
կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվ�թյ�նը և սկզբ�նքների կիրառման անհրաժեշտ�թյ�նը բիզնես
գործ�նե�թյան մեջ.

22) հետևի հասարակական համակեց�թյան կանոններին և նորմերին, բացատրի դրանց կարևոր�թյ�նը,
ց�ցաբերի պատասխանատ� և հանրօգ�տ վարքագիծ.

23) ներկայացնի և քննարկի համայնքի խնդիրներն � բարելավման �ղիները.
24) տարբերակի և համեմատի աշխարհաճանաչող�թյան ձևերը և դրանց առանձնահատկ�թյ�նները.
25) գնահատի իր և �րիշների կարծիքն � փաստարկները, վերլ�ծի պատճառահետևանքային կապերը և

կայացնի որոշ�մներ.
26) ց�ցաբերի իր գործ�նե�թյ�նը պլանավորել� և ժամանակն արդյ�նավետ տնօրինել� կարող�թյ�ններ.
27) բացատրի գիտելիքի կարևոր�թյ�նը, սովորելիս դրսևորի կամք և վստահ�թյ�ն սեփական �ժերի

նկատմամբ.
28) դրսևորի հետազոտել�, փորձարկել�, տարբեր գործիքակազմեր համադրել� կարող�թյ�ն, �րիշների

հետ համատեղ կամ ինքն�ր�յն մշակի և իրականացնի նախագծեր.
29) ստանա, վերլ�ծի, գնահատի և ներկայացնի անհրաժեշտ տվյալներ, առաջարկի վարկածներ.
30) գտնի և օգտագործի տեղեկ�յթ տարբեր աղբյ�րներից, որոշի և բն�թագրի աղբյ�րի

արժանահավատ�թյ�նը և այն օգտագործելիս կատարի հղ�մներ.
31) արտահայտի, հիմնավորի և պաշտպանի սեփական տեսակետը և դիրքորոշ�մը.
32) արդյ�նավետ կազմակերպի իր �ս�մնական գործընթացը և ավարտի աշխատանքներն առանց

անմիջական վերահսկող�թյան, կիրառի ինքնակրթ�թյան որոշ մեթոդներ.
33) ճանաչի իր �ժեղ � թ�յլ կողմերը և դրսևորի ինքնազարգացմանը միտված վարքագիծ.
34) ընկերակցի, դրսևորի բաց և դրական վերաբերմ�նք այլոց հանդեպ, համագործակցի և հաղորդակցվի

տարբեր ձևաչափերով, ակտիվորեն լսի և հարգանքով վերաբերվի այլ մարդկանց տեսակետներին և
գաղափարներին.

35) բացատրի կոնֆլիկտների ազդեց�թյ�նը միջանձնային և միջխմբային հարաբեր�թյ�նների վրա, կիրառի
կոնֆլիկտների խաղաղ լ�ծման տարբեր ձևեր ըստ անհրաժեշտ�թյան.
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36) կարողանա հավասարակշռել և ներդաշնակել իր զգացմ�նքները, ցանկ�թյ�նները, կարիքները,
նպատակները, հակ�մները, ընդ�նել սեփական յ�րահատկ�թյ�նները.

37) դիմակայի ճնշ�մներին և իմանա՝ �մ դիմի աջակց�թյան և խորհրդատվ�թյան համար.
38) ներկայացնի երեխայի, մարդ� և քաղաքաց� հիմնարար իրավ�նքները և ազատ�թյ�նները, բացատրի, թե

ինչ դեր �նեն անհատը և պետ�թյ�նը դրանք հարգել� և պաշտպանել� գործ�մ.
39) բացատրի քաղաքացի�թյան, իրավ�նքի � պարտական�թյան է�թյ�նը և ժողովրդավար�թյան

նշանակ�թյ�նը սոցիալական արդար և ներդաշնակ համակեց�թյան ապահովման գործ�մ.
40) հիմնավորի հասարակական բոլոր գործընթացներ�մ հավասար հնարավոր�թյ�նների ընձեռման

նշանակ�թյ�նը, այդ թվ�մ՝ կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավոր�թյ�նների և իրավ�նքների մասով.
41) ց�ցաբերի հանդ�րժողական�թյ�ն, ապր�մակց�մ և մարդասիր�թյ�ն.
42) դրսևորի մշակ�թային ընկալման և արժևորման կարող�թյ�ններ, արվեստի որոշ տեսակներ�մ

ստեղծագործական աշխատանքներ կատարել� �նակ�թյ�ններ և հմտ�թյ�ններ.
43) ճանաչի ստեղծագործական տարբեր ժանրեր և ոճեր, արվեստի միջոցով ստեղծագործաբար արտահայտի

իր գաղափարները և հ�յզերը.
44) ճանաչի տարբեր ժամանակաշրջանների, ազգերի և մշակ�թային-գաղափարային խմբերի արժեքները,

բացատրի դրանց ազդեց�թյ�նն � արտացոլ�մը տեղական և համաշխարհային մշակ�յթի մեջ.
45) ճանաչի և արժևորի իր ազգային մշակ�յթը, նյ�թական և ոչ նյ�թական ժառանգ�թյ�նը, դրա

առանձնահատկ�թյ�նները և ներդր�մը համաշխարհային մշակ�յթի մեջ.
46) դրսևորի աշխատանքային հմտ�թյ�ններ, կարողանա հմ�տ և անվտանգ օգտագործել տարբեր սարքեր,

գործիքներ և նյ�թեր.
47) ճանաչի սեփական ֆիզիկական հնարավոր�թյ�նները և դրանց համապատասխան զարգացնի իր

շարժողական ընդ�նակ�թյ�նները.
48) տեղեկացված և պատրաստ լինի հաս�նացման շրջան�մ իր և տարեկիցների հետ կատարվող ֆիզիկական,

ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական փոփոխ�թյ�ններին, �նենա ինքնախնամքի, հիգիենայի հմտ�թյ�ններ.
49) ճանաչի և վերլ�ծի դեռահաս�թյան շրջան�մ հավանական ռիսկերը և �նենա դրանցից խ�սափել� և

(կամ) նման իրավիճակներ�մ կոմնորոշվել� հմտ�թյ�ններ.
50) տիրապետի քաղաքացիական պաշտպան�թյան և առաջին օգն�թյան հիմ�նքներին, ճիշտ կողմնորոշվի

արտակարգ իրավիճակներ�մ.
51) կարողանա բացահայտել և զարգացնել իր հետաքրքր�թյ�ններն � նախասիր�թյ�նները և կատարել

նախնական ինքնորոշ�մ՝ հիմնվելով մասնագիտական կրթ�թյան հնարավոր�թյ�նների վրա։
 

V. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԻ �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ
ՎԵՐՋՆԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԸ

 
11. Հանրակրթական միջնակարգ ծրագիրը պետք է միտված լինի հետևյալ ակնկալվող վերջնարդյ�նքների

ապահովմանը: Ծրագրի շրջանավարտը պետք է՝
1) գրական հայերենով ստեղծի տարբեր ոճերի և ժանրերի գրավոր և բանավոր խոսք՝ օգտագործելով տարբեր

արտահայտչամիջոցներ և համապատասխանեցնելով դրանք իրավիճակներին (ազգային փոքրամասն�թյ�նների
դպրոցների պարագայ�մ կարող է նաև իր մայրենի լեզվով, իսկ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների
կարիքի դեպք�մ՝ համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով).

2) առնվազն երկ� օտար լեզվով, իսկ կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի դեպք�մ՝
համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով, բավականին սահ�ն և հանպատրաստից բանավոր
շփվի լեզվակիրների հետ իրեն հետաքրքրող թեմաներով, կարդա և հասկանա տարաբն�յթ տեքստերի, այդ թվ�մ՝
ընտրած մասնագիտ�թյան ոլորտի բառապաշար պար�նակող, հիմնական միտքը, տարբեր թեմաների շ�րջ
կառ�ցի գրավոր շարադրանք.

3) համադրի և վերլ�ծի տարբեր մաթեմատիկական մոդելներ ծանոթ և անծանոթ իրավիճակներ�մ.
4) կիրառի տարածական մարմինների մասին գիտելիքները կյանք�մ և տարբեր �ս�մնական առարկաներ

�ս�մնասիրելիս.
5) մշակի խնդիրների արդյ�նավետ լ�ծ�մներ՝ կազմելով, կիրառելով տարբեր բարդ�թյան ալգորիթմներ,

տրամաբանական դատող�թյ�ններ և ֆիզիկական մոդելներ.
6) վերլ�ծի բնական համակարգերի փոխկապակցված�թյ�նները՝ դիտարկելով բնագիտական գիտելիքը

որպես մեկ ամբողջ�թյ�ն.
7) քննարկի, հայտնի դիրքորոշ�մ և կատարի գիտակցված ընտր�թյ�ն աշխարհաճանաչող�թյան ձևերի

վերաբերյալ.
8) գնահատի կայ�ն զարգացման ապահովման հնարավոր�թյ�նները տարբեր ռես�րսների կառավարման և

պլանավորված օգտագործման միջոցով.
9) նախաձեռնի, պլանավորի և իրականացնի բնապահպանական միջոցառ�մներ.
10) բացատրի տեխնոլոգիական նորամ�ծ�թյ�նների գիտական հիմքերը, ներկայացնի տեխնոլոգիական

ձեռքբեր�մները որպես գիտական և հետազոտական մտքի արգասիք, գիտակցի դրանց հետ կապված հնարավոր
վտանգները բն�թյան և մարդ� համար.

11) առաջադրի հետազոտական հարցադր�մներ և վարկածներ, պլանավորի և իրականացնի
հետազոտ�թյ�ններ՝ առաջարկելով համապատասխան մեթոդներ և բարելավման եղանակներ։ Վերլ�ծի
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ստացված տվյալները առկա գիտելիքի և պատկերաց�մների համատեքստ�մ, կատարի վերացարկ�մներ և
ընդհանրաց�մներ.

12) կիրառի համալիր գիտելիք և անհրաժեշտ հմտ�թյ�ններ՝ տեխնոլոգիական զարգացման և
տեղեկատվ�թյան բազմազան�թյան պայմաններ�մ կողմնորոշվել� համար.

13) քննարկի գիտատեխնիկական զարգացմանն առնչվող էթիկական հարցեր և �նենա փաստարկված
դիրքորոշ�մ դրանց վերաբերյալ.

14) ճանաչի և պահպանի ակադեմիական ազնվ�թյ�ն տեղեկ�թյան աղբյ�րներն օգտագործելիս.
15) ստեղծագործաբար և պատասխանատ� կերպով կիրառի տեղեկատվական և թվային սարքերը որպես

ժամանակակից աշխատանքային գործիք, իսկ համացանցը՝ որպես �ս�մնական, համագործակցային և
աշխատանքային հարթակ.

16) համեմատի և վերլ�ծի հասարակական և քաղաքական երև�յթների և գործընթացների տարբեր
մեկնաբան�թյ�ններ, արտահայտի հիմնավորված դիրքորոշ�մ դրանց վերաբերյալ.

17) վերլ�ծի իր ազգի ձևավորման և զարգացման պատմական �ղին, քաղաքաց� դիրքից արժևորի
Հայաստանի Հանրապետ�թյ�նը որպես իր ներկան և ապագան կերտել� միջավայր.

18) վերլ�ծի Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդի հիմնախնդիրները և մարտահրավերները տեղական,
տարածաշրջանային և գլոբալ համատեքստ�մ, արձագանքի դրանց որպես իրազեկ, պատասխանատ� և
հայրենասեր քաղաքացի.

19) ներկայացնի՝ ինչպես է գործ�մ ֆինանսական համակարգը, գնահատի տարբեր ֆինանսական
ծառայ�թյ�նների հնարավոր�թյ�նները և ռիսկերը, կայացնի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ արդյ�նավետ,
պատասխանատ� և անվտանգ ֆինանսական որոշ�մներ.

20) թվարկի բիզնես և աշխատանքային էթիկայի հիմնական նորմերը, բացատրի դրանց պահպանման
անհրաժեշտ�թյ�նը հաջողված ձեռնարկատիրական գործ�նե�թյ�ն ծավալել� համար.

21) վերլ�ծի և համադրի կայ�ն զարգացման և մարդկ�թյան հիմնախնդիրները և դրանց փոխադարձ կապերը.
22) վերլ�ծի տնտես�թյան կառ�ցվածքի և զարգացման վրա ազդող հիմնական գործոնները.
23) ց�ցաբերի հարգանք և անաչառ, անհատական � ինքնագիտակից մոտեց�մ ավանդ�յթների և

հասարակական համակեց�թյան կանոնների վերաբերյալ՝ դիտարկելով դրանք մարդ� իրավ�նքների և այլ
անձանց նկատմամբ հարգանքի տեսանկյ�նից.

24) անկողմնակալ և առանց նախապաշարմ�նքների վերաբերվի ենթադր�թյ�ններին, կարծիքներին և
արժեքներին, վերլ�ծի հասանելի տեղեկ�յթը, ճանաչի, կառ�ցի և գնահատի փաստարկները.

25) �ս�մնասիրի և ընդլայնի սեփական �ս�մնառ�թյան և փորձառ�թյան հնարավոր�թյ�նները`
դրսևորելով շար�նակական ինքնազարգացման վարքագիծ.

26) վերլ�ծի իր �ս�մնառ�թյան գործընթացը, ընտրի ինքնակրթ�թյան մեթոդներ և գնահատի դրանց
արդյ�նավետ�թյ�նը.

27) քննադատաբար վերլ�ծի տեղեկատվ�թյ�նը, հասկանա մեդիա �ղերձների ստեղծման գործընթացը,
տարբերակի կիրառվող մանիպ�լյացիաները և քննարկի դրանց նպատակները.

28) ստեղծի մեդիա բովանդակ�թյ�ն և կարողանա տարածել իր ասելիքը մեդիայի տարբեր հարթակներ�մ՝
գիտակցելով դրա հետևանքներն � ազդեց�թյ�նը, պահպանելով էթիկան և համացանցից օգտվել�
անվտանգ�թյան կանոնները.

29) �րիշների հետ համագործակցելով և ինքն�ր�յն մշակի և իրականացնի նախագծեր՝ ձեռք բերած գիտելիքը
կամ գործնական արդյ�նքը ներկայացնելով տարբեր միջոցներով.

30) նախաձեռնի կամ ակտիվորեն ներգրավվի տարատեսակ հանրօգ�տ միջոցառ�մներ�մ՝ ըստ սեփական
հետաքրքր�թյ�նների.

31) արդյ�նավետ օգտագործի կոնֆլիկտին միջամտել� և լ�ծել� տարբեր մեթոդներ, պատրաստակամ լինի
ապր�մակցել և աջակցել դժվար իրավիճակ�մ հայտնված ցանկացած մարդ� կամ կենդան�.

32) վերահսկի իր զգացմ�նքները և ցանկ�թյ�նները, իր առջև դնի նպատակներ, մշակի դրանց հասնել�
�ղիներ և լինի հետևողական.

33) կիրառի իր կրթական և աշխատանքային հնարավոր�թյ�նները ինքն�ր�յն գործ�նե�թյ�ն ծավալել�
համար, �ս�մնասիրի և գնահատի իր՝ տարբեր մասնագիտ�թյ�նների համար անհրաժեշտ գիտելիքներն �
կարող�նակ�թյ�նները, պատճառաբանված ընտր�թյ�ն կատարի.

34) վերլ�ծի և գիտակցի տարբեր գործոնների ազդեց�թյ�նն իր անձի ձևավորման վրա.
35) կարևորի իր՝ որպես քաղաքաց� դերը հասարակ�թյան մեջ սոցիալական արդար�թյան և

ժողովրդավարական մշակ�յթի ձևավորման գործ�մ, ց�ցաբերի հարգանք ցանկացած մարդ�
արժանապատվ�թյան, հիմնարար իրավ�նքների և ազատ�թյ�նների հանդեպ.

36) ճանաչի և տարբերակի բռն�թյան դրսևոր�մները, կարողանա արձագանքել, դիմակայել, խ�սափել և
պաշտպանվել.

37) ց�ցաբերի ակտիվ դիրքորոշ�մ հասարակական գործընթացներ�մ կանանց և տղամարդկանց հավասար
հնարավոր�թյ�նների ընձեռման ապահովման համար.

38) ճանաչի իր դերը և պատասխանատվ�թյ�նը ընտանիք�մ, խմբ�մ և հասարակ�թյան մեջ.
39) դրսևորի հարգալից և հոգատար վերաբերմ�նք ազգային և համաշխարհային արվեստի արժեքների

նկատմամբ, ց�ցաբերի մշակ�յթի իմաց�թյ�ն և դրա հետ հաղորդակցվել� ձգտ�մ.
40) ներկայացնի հայ մշակ�յթի տեղն � դերը համաշխարհային մշակ�յթ�մ և համաշխարհային մշակ�յթի

դերը համամարդկային արժեքների համատեքստ�մ.
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41) կարևորի իր՝ հայկական և համաշխարհային պատմամշակ�թային արժեքների ժառանգորդ լինելը և
ց�ցաբերի պատասխանատ� վերաբերմ�նք դրանց պահպանման գործ�մ.

42) տեղեկացված լինի մարդ� վերարտադրողական առողջ�թյան պահպանման, ընտանիքի, անձնական
կյանքի պլանավորման մասին.

43) վարի առողջ և անվտանգ ապրելակերպ.
44) բացատրի ֆիզիկական ակտիվ�թյան կարևոր�թյ�նը և մարզվի իր նախընտրած ձևով.
45) տիրապետի զինվորական պատրաստված�թյան հիմ�նքներին և ց�ցաբերի առաջին օգն�թյ�ն՝ ըստ

անհրաժեշտ�թյան.
46) �նենա մասնագիտական կողմնորոշ�մ՝ հիմնված աշխատաշ�կայի պահանջարկի և ինքնաճանաչման

վրա, և ներկայացնի իր նախընտրած մասնագիտ�թյ�նը։
 

VI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿ�ԹՅ�ՆԸ
 
12. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի բովանդակ�թյ�նը նպատակա�ղղված է �ս�մնառ�թյան

ակնկալվող վերջնարդյ�նքների միջոցով կարող�նակ�թյ�նների ձևավորմանը, ներկայացված է
բովանդակ�թյան բաղադրիչներով, �ս�մնական բնագավառներով և որոշակիացվ�մ է �ս�մնական
առարկաների ծրագրեր�մ: Հանրակրթական ծրագրերի բովանդակ�թյան պարտադիր նվազագ�յնը սահմանվ�մ
է ըստ կրթական ծրագրերի աստիճանների՝ �ս�մնական բնագավառների �ղղված�թյանը համապատասխան
առարկայական չափորոշիչների, ծրագրերի միջոցով և ս�յն չափորոշչի համաձայն ներառ�մ է հանրակրթ�թյան
ընդհան�ր նպատակներին համապատասխան ընտրված � սովորողի կողմից յ�րացման համար նախատեսված
գիտելիքները, մանկավարժորեն և հոգեբանորեն չափորոշված-հարմարեցված սոցիալական փորձը, մշակ�թային,
բարոյական � գեղագիտական, ազգային և համամարդկային արժեքները։

13. Չափորոշչով սահմանվ�մ են հանրակրթ�թյան հիմնական ծրագրերի բովանդակ�թյան հետևյալ
բաղադրիչները՝

1) գիտելիք.
2) հմտ�թյ�ն.
3) դիրքորոշ�մ.
4) արժեքային բաղադրիչ:
14. Ուս�մնական բնագավառը կրթ�թյան բովանդակ�թյան որոշակի տիր�յթ է, որն առանձնան�մ է

�ս�մնառ�թյան օբյեկտով և բն�յթով, գործ�նե�թյան և ճանաչող�թյան յ�րահատ�կ մեթոդներով:
15. Հանրակրթական ծրագրերի բովանդակ�թյ�նը ներկայացվ�մ է հետևյալ �ս�մնական բնագավառներով`
1) հայոց լեզ� և գրական�թյ�ն. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որն ապահով�մ է սեփական մտքերը

հայերեն բանավոր և գրավոր գրագետ խոսքով արտահայտել�, ազատ հաղորդակցվել�, կրթ�թյան
առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի դեպք�մ՝ համապատասխան այլընտրանքային հաղորդակցման միջոցով,
հայ և արտասահմանյան գրական�թյան ստեղծագործ�թյ�ններ, ինչպես նաև �ս�մնական այլ առարկաներ
�ս�մնասիրել� կարող�թյան, ինքնաճանաչող�թյան, աշխարհաճանաչող�թյան, լեզվամտածող�թյան,
քննադատական, հ�զական-պատկերավոր մտածող�թյան ձևավոր�մը, զարգաց�մը և կատարելագործ�մը ողջ
կյանքի ընթացք�մ.

2) հայրենագիտ�թյ�ն. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որն ապահով�մ է հայրենի
պատմաաշխարհագրական միջավայրի, հայկական քաղաքակրթ�թյան ձևավորման և զարգացման ընթացքի
իմաց�թյ�ն, ազգային ինքն�թյան զարգացմանը միտված էական հատկանիշների, ազգային նյ�թական և հոգևոր
արժեքների, հայոց եկեղեց� և նրա դավանանքի ճանաչ�մ � արժևոր�մ, քննադատական և ստեղծագործական
մտածող�թյան հմտ�թյ�նների զարգաց�մ.

3) օտար լեզ�ներ. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որը ներկայան�մ է մի շարք լեզ�ներով, իսկ
կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիքի դեպք�մ՝ համապատասխան այլընտրանքային
հաղորդակցման միջոցով, որոնցից առնվազն երկ�սի �ս�ց�մը միտված է աշակերտների շրջան�մ
բազմալեզվ�թյան և միջմշակ�թային իրազեկ�թյան խթանմանը։ Բնագավառը շեշտադր�մ է աշակերտի՝
բազմալեզ� հաղորդակց�թյան ժամանակ ակտիվ սոցիալական դերակատար լինելը, որտեղ օտար լեզ�ներով
հաղորդակց�թյ�նը օգն�մ է աշակերտին ճանաչել աշխարհը և այլ մշակ�յթներ, իր մշակ�յթը ներկայացնել այլ
լեզ�ներով, հանդես գալ որպես ստեղծագործ և քննադատական մտածող�թյամբ օժտված անհատ,
համագործակցել անձնական, խմբային, համայնքային և հասարակական հնչեղ�թյան հարցերի լ�ծման
նպատակով.

4) բնագիտ�թյ�ն, տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ, ճարտարագիտ�թյ�ն,
մաթեմատիկա (ԲՏՃՄ). բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական և մաթեմատիկական մի շարք
առարկաներով ներկայացված, ինտեգրված �ս�մնառ�թյան բնագավառ է, որը միտված է
բնագիտամաթեմատիկական գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը, ինչպես նաև հետազոտական,
դիտարկման և վերլ�ծական հմտ�թյ�նների, խնդիրների լ�ծման, տրամաբանական, քննադատական և
ստեղծագործական մտածող�թյան, նախաձեռնողական�թյան, հաղորդակց�թյան և թվային գրագիտ�թյան
հմտ�թյ�նների զարգացմանը, այդ թվ�մ` աջակցող տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

5) հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որը
ներկայացն�մ է մարդկային հասարակ�թյան զարգացման �ղին՝ քաղաքակրթ�թյ�նների ձևավոր�մից մինչև
գլոբալ փոխազդեց�թյ�ններ, նախապատմական ժամանակաշրջանից մինչև հետարդյ�նաբերական շրջանի
գիտատեխնիկական արդի նվաճ�մներ: Միտված է մշտապես փոփոխվող աշխարհ�մ հասարակական,
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քաղաքական, տնտեսական և մշակ�թային գործընթացների կապի � փոխազդեց�թյան մասին գիտելիքների
ձեռքբերմանը և կիրառմանը, ինչպես նաև դրանց�մ դերակատար�մ �նեցած անհատների և խմբերի, նրանց
փոխգործակց�թյան իմաց�թյանն � վերլ�ծ�թյանը, ներկայացնելով անհատի սոցիալականացման և
հասարակական մասնակց�թյան դրսևոր�մները՝ քննադատական և ստեղծագործ մտածող�թյ�ն �նեցող
պատասխանատ� քաղաքաց� ձևավորմանը.

6) արվեստ և արհեստ. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որը միտված է գեղարվեստական կրթ�թյան և
գեղագիտական դաստիարակ�թյան միջոցով անձի մտավոր և ստեղծագործական կարող�թյ�նների
բացահայտմանն � զարգացմանը, իրականացվ�մ է միջառարկայական կապերի ակտիվ ներգրավմամբ՝ արվեստի
և ժողովրդական արհեստների տարբեր տեսակներին հաղորդակցվել�, ինքն�ր�յն գեղարվեստական-
ստեղծագործական գործ�նե�թյ�ն ծավալել� միջոցով: Նպաստ�մ է սովորողի ինքնաճանաչմանը և
ինքնարտահայտմանը, ազատ անհատական�թյան կայացմանը, մտահորիզոնի ընդլայնմանը, երևակայ�թյան,
քննադատական, վերլ�ծական և ստեղծագործական մտածող�թյան զարգացմանը, վարպետ�թյան,
ստեղծարար�թյան, կատարողական առանձնահատկ�թյ�նների զարգացմանը։ Բացի վերը նշված
նպատակներից, միտված է նաև գեղագիտական ճաշակը և ստեղծագործական միտքը կենցաղային խնդիրների և
գործ�նե�թյանը կապել�ն, ավանդական և այսօր արդեն գրեթե կորսված՝ բազմաթիվ ժողովրդական
ավանդ�յթներին և մշակ�թային ժառանգ�թյանը հաղորդակցվել�ն.

7) ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն. կրթ�թյան բովանդակ�թյան տիր�յթ է, որը
ներառ�մ է մի շարք առարկաներ և ինտեգրված �ղղ�թյ�ններ, որոնք պետք է ապահովեն սովորողների
ֆիզիկական դաստիարակ�թյ�նը, նպաստեն նրանց մոտ անհրաժեշտ շարժողական ակտիվ�թյան
ապահովմանը, մկանային �ժի, արագաշարժ�թյան, ճկ�ն�թյան, շարժ�մների կոորդինացիայի,
դիմացկ�ն�թյան, հավասարակշռ�թյան, ճարպկ�թյան, դիպ�կ�թյան, տարածական կողմնորոշման
ձևավորմանն � կատարելագործմանը, առողջ�թյանը նպաստող վարքագծի, սեփական անձի և մյ�սների
ֆիզիկական և հոգեկան առողջ�թյանը միտված պատասխանատ� վարքագծի ձևավորմանը, անվտանգ
կենսակերպին, համակողմանի զարգացած և ներդաշնակ, սեփական �ժերի հանդեպ վստահ�թյ�ն �նեցող,
արտակարգ և փոփոխվող իրավիճակներ�մ (այդ թվ�մ՝ մարտական) կողմնորոշվել� և կենսապահով�մն
իրականացնել�, գնահատել�, լ�ծման �ղիներ և տարբերակներ գտնել�, հստակ գործել� �նակ,
նախաձեռնողական և մի շարք այլ բարոյակամային դրական հատկանիշներ �նեցող անձի ձևավորմանը։

16. Առարկայի ծրագիրը կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հաստատված
նորմատիվ փաստաթ�ղթ է, որը ներառ�մ է �ս�մնական առարկայի (դասընթացի)՝

1) �ս�ցման նպատակը՝ ըստ կրթական աստիճանների.
2) առարկայի (դասընթացի) ընդհան�ր բն�թագիրը.
3) �ս�մնառ�թյան ակնկալվող վերջնարդյ�նքները՝ ըստ կրթական աստիճանների.
4) բովանդակ�թյան կառ�ցման հիմնական սկզբ�նքները.
5) �ս�մնական գործընթացի �ս�մնամեթոդական և նյ�թատեխնիկական աջակց�թյան նկարագր�թյ�նը.
6) ժամաքանակի բաշխ�մը ըստ դասարանների.
7) թեմաները և դրանց բովանդակ�թյ�նը.
8) թեմաների �ս�մնառ�թյան ակնկալվող արդյ�նքները.
9) �ս�մնառ�թյան ակնկալվող վերջնարդյ�նքների գնահատ�մը:
17. Առարկաների ծրագրերը կազմվ�մ են ըստ իրականացվող հանրակրթական հիմնական ծրագրերի

�ղղված�թյան` պահպանելով Չափորոշչի պահանջները: Առարկայի ծրագրերի հիման վրա սահմանված կարգով
մշակվ�մ են թեմատիկ և անհատական �ս�ցման պլաններ, ստեղծվ�մ են դասագրքեր, �ս�ցչի ձեռնարկներ և
այլ �ս�մնական նյ�թեր:

18. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող սովորողի կրթ�թյան արդյ�նավետ
կազմակերպման նպատակով հանրակրթական ծրագրերը կարող են իրականացվել անհատական �ս�ցման
պլանավորման միջոցով:

 
VII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԵՆՔԱՅԻՆ �Ս�ՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

 
19. Հանրակրթական ծրագրերի հենքային �ս�մնական պլանը ներառ�մ է �ս�մնական բնագավառները, ըստ

կրթական աստիճանների դրանց հատկացվող ժամաքանակները, սովորողների �ս�մնական բեռնված�թյան
նվազագ�յն և առավելագ�յն ծավալը` ըստ կրթական երեք աստիճանների: Այն ընդհան�ր է հանրակրթական
ծրագրեր իրականացնող բոլոր �ս�մնական հաստատ�թյ�նների համար` անկախ կազմակերպականիրավական
� սեփական�թյան ձևերից և ենթակայ�թյ�նից։

20. Հանրակրթական ծրագրերի հենքային �ս�մնական պլան�մ �ս�մնական բնագավառներն են`
1) Հայոց լեզ� և գրական�թյ�ն.
2) Հայրենագիտ�թյ�ն.
3) Օտար լեզ�ներ.
4) ԲՏՃՄ.
5) Արվեստ և արհեստ.
6) Հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ.
7) Ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն:
21. Հանրակրթական ծրագրերի հենքային �ս�մնական պլանի հիման վրա մշակվ�մ են ընդհան�ր,

մասնագիտացված և հատ�կ հանրակրթական պետական և այլընտրանքային ծրագրերի �ս�մնական պլանները։
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22. Ուս�մնական պլանը ներառ�մ է երկ� բաղադրիչ՝
1) պետական բաղադրիչ.
2) դպրոցական բաղադրիչ, որից խմբակներին և նախագծերին հատկացվող բաղադրիչը՝ սովորողի

ընտր�թյամբ։
23. Պետական բաղադրիչով կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից սահմանվ�մ են

տվյալ դասարանի պետական պարտադիր առարկայացանկ�մ ընդգրկված առարկաներին հատկացված
նվազագ�յն ժամաքանակները և երաշխավորված առարկայացանկը:

24. Դպրոցական բաղադրիչի ժամաքանակը հատկացվ�մ է �ս�մնական հաստատ�թյան կողմից
սահմանված առարկաներին, պետական բաղադրիչով սահմանված առարկաներին և խմբակներին, �ս�մնական
նախագծերին՝ սովորողների ընտր�թյամբ: Ուս�մնական հաստատ�թյան կողմից սահմանված առարկաների
ծրագրերը սահմանված կարգով երաշխավորվ�մ են կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի
կողմից։

25. Դպրոցի կողմից սահմանվ�մ են տվյալ դասարանի առարկայացանկը, առարկաներին և հետազոտական
աշխատանքներին և խմբակներին հատկացված շաբաթական ժամաքանակները՝ պահպանելով 26-րդ, 27-րդ և 29-
րդ կետերի պահանջները:

26. Հանրակրթական ծրագրի �ս�մնական պլանների, առարկայական ծրագրերի և �ս�մնական
գործ�նե�թյան կազմակերպման տեսակների (խմբակ, �ս�մնական նախագիծ) իրականացման համար
սահմանվ�մ են հետևյալ նորմատիվային ծավալները (դասաժամ)՝

1) տարրական դպրոց` ոչ պակաս, քան 2945, ոչ ավելի, քան 3590.
2) հիմնական (միջին դպրոց)` ոչ պակաս, քան 5385, ոչ ավելի, քան 5950.
3) միջնակարգ (ավագ դպրոց)` ոչ պակաս, քան 2020, ոչ ավելի, քան 4080:
27. Հանրակրթական պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�նների համար սահմանվ�մ են հետևյալ

նորմատիվային ծավալները (դասաժամ)՝
1) տարրական դպրոց` 3590, որից պետական պարտադիր բաղադրիչ 1733, դպրոցական պարտադիր բաղադրիչ

1857, որից 359-ը՝ ընտրովի.
2) հիմնական (միջին դպրոց)` 5950, որից պետական պարտադիր բաղադրիչ 2673, դպրոցական պարտադիր

բաղադրիչ 3277, որից 238-ը՝ ընտրովի.
3) միջնակարգ (ավագ դպրոց)` 4080, պետական պարտադիր բաղադրիչ 1633, դպրոցական պարտադիր

բաղադրիչ 2387, որից 612-ը՝ ընտրովի:
28. Հանրակրթական պետական ծրագրի ծավալները պետք է համապատասխանեն պետական պարտադիր

բաղադրիչի ժամաքանակին: Ուս�մնական բնագավառներին հատկացված տարեկան նորմատիվային
ժամաքանակները պետք է համապատասխանեն կրթական աստիճանին հատկացված ամբողջ ժամաքանակին և
տոկոսային արտահայտմամբ կազմ�մ են.

 
Աղյ�սակ 1

 
Ուս�մնական բնագավառ Տարրական 3590 Միջին 5950 Ավագ 4080
Հայոց լեզ� և գրական�թյ�ն 24-28% 13-16% 9-20%
Հայրենագիտ�թյ�ն 5% 10% 8%
Օտար լեզ�ներ 10-15% 12.5-15% 5-13%
ԲՏՃՄ 20-28.5% 33-36% 12,5-38%

Արվեստ և արհեստ 10-16% 8-9% 3-5%

Հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ 2% 5-6% 6-12%

Ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն 7-9% 7-8% 7-10%

Ընտրովի բաղադրիչ 10% 4% 6%

 
29. Հանրակրթական հիմնական ծրագրի նորմատիվային ծավալը տվյալ �ս�մնական հաստատ�թյան

�ս�մնական պլան�մ ներկայացվ�մ է շաբաթական կամ տարեկան ժամաքանակներով: Ուս�մնական
շաբաթների թիվը սահմանվ�մ է՝ 1-ին դասարանի համար` առնվազն 30, 2-4-րդ դասարանների համար` առնվազն
32, մյ�ս դասարանների համար` առնվազն 34 շաբաթ։ Ըստ դասարանների շաբաթական ծանրաբեռնված�թյ�նը
սահման�մ է �ս�մնական հաստատ�թյ�նը՝ պահպանելով Հայաստանի Հանրապետ�թյան առողջապահ�թյան
նախարար�թյան կողմից սահմանված սանիտարական կանոնները և նորմերը:

30. Պետական �ս�մնական հաստատ�թյ�ններ�մ մեկ ակադեմիական դասաժամի նորմատիվային
տևող�թյ�նը 45 րոպե է։ Տնային կամ հիվանդանոցային պայմաններ�մ անհատական �ս�ցման պլանով
իրականացվող մեկ դասաժամը հավասարեցվ�մ է երկ�սի:
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31. Պետական բյ�ջեի միջոցներից պետական հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյան
նախաձեռն�թյամբ իրականացվող այլընտրանքային, փորձարարական, հեղինակային և այլ ծրագրերի
իրականաց�մը ֆինանսավորվ�մ և (կամ) համաֆինանսավորվ�մ է կրթ�թյան պետական կառավարման
լիազորված մարմնի կողմից սահմանված կարգով:

32. Ուս�մնական պլանների և �ս�մնական պլաններ�մ փոփոխ�թյ�նների հաստատ�մը կատարվ�մ է
ըստ անհրաժեշտ�թյան, բայց ոչ �շ, քան նոր �ս�մնական տարվա սկզբից առնվազն երկ� ամիս առաջ:

 
VIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆ�Ր ՊԵՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ

ՍԿԶԲ�ՆՔՆԵՐԸ
 
33. Չափորոշչով սահմանված յ�րաքանչյ�ր �ս�մնական բնագավառ ներառ�մ է իր �ղղված�թյանը

համապատասխան մեկ կամ մի քանի �ս�մնական առարկաներ և (կամ) դասընթացներ: Ուս�մնական պլան�մ
կարող են ներառվել առարկաներ, որոնց բովանդակ�թյ�նն առնչվ�մ է մի քանի �ս�մնական բնագավառների՝

1) հանրակրթական ծրագրի բովանդակ�թյ�նն արտացոլվ�մ է �ս�մնական առարկաների ծրագրեր�մ:
Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի յ�րաքանչյ�ր կրթական աստիճանի առարկայացանկն ամրագրվ�մ է
�ս�մնական հաստատ�թյան �ս�մնական պլան�մ.

2) հիմնական հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի ԲՏՃՄ բնագավառ�մ՝
ա. բնագիտ�թյ�նը 5-6-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-9-րդ

դասարաններ�մ՝ առանձին բնագիտական առարկաներով, 10-12-րդ դասարաններ�մ՝ մեկ ինտեգրված
առարկայով և առանձին բնագիտական առարկաներով,

բ. մաթեմատիկան 1-6-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-9-րդ
դասարաններ�մ և 10-12-րդ դասարաններ�մ՝ առանձին մաթեմատիկական առարկաներով, ինչպես նաև 2-4-րդ
դասարաններ�մ մաթեմատիկական մտածող�թյ�նը, քննադատական մտածող�թյ�նը, կանխատես�մներ
կատարել� �նակ�թյ�նները շախմատ խաղը �ս�ցանել� միջոցով զարգացնող առանձին առարկայով,

գ. տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կրթ�թյ�նը 2-6-րդ դասարաններ�մ
ներկայացվ�մ է թվային սարքերից և ծրագրերից օգտվել� կարող�թյ�ններ ձևավորող առանձին կամ ինտեգրված
�ս�մնական առարկայով, 7-12-րդ դասարաններ�մ՝ կիրառական ծրագրերի �ս�մնասիր�թյան միջոցով կյանքի
պահանջներին և ապագա կրթ�թյանը, աշխատանքային գործ�նե�թյանը բավարարող համակարգչային
անհրաժեշտ հմտ�թյ�ններ զարգացնող առանձին �ս�մնական առարկայով,

դ. տեխնոլոգիական (ճարտարագիտական) կրթ�թյ�նը 1-6-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է առանձին
կամ ինտեգրված �ս�մնական առարկայով, 7-12-րդ դասարաններ�մ կարող է ներկայացվել մեկ ինտեգրված
առարկայով.

3) «ԲՏՃՄ» բնագավառի բնագիտական բովանդակ�թյ�նը, «Ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ
կենսագործ�նե�թյ�ն», «Հայրենագիտ�թյ�ն» և «Հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ»
բնագավառները հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 2-4-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ են
մարդ�ն և նրա շրջակա աշխարհն �ս�մնասիրող մեկ ինտեգրված �ս�մնական առարկայով.

4) «Օտար լեզ�ներ» բնագավառը հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 2-րդ դասարան�մ
ներկայացվ�մ է մեկ օտար լեզվով, որը ռ�սերենն է, 3-12-րդ դասարաններ�մ՝ բացի ռ�սերենից, ներկայացվ�մ է
առնվազն ևս մեկ օտար լեզվով: Ազգային փոքրամասն�թյ�նների դասարաններ�մ «Օտար լեզ�ներ» բնագավառը
հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 2-12-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է մեկ օտար լեզվով։ 1-12-
րդ դասարաններ�մ բնագավառը կարող է ներկայացվել ազգային փոքրամասն�թյան լեզ�ն և գրական�թյ�նը
�ս�մնասիրող մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-12-րդ դասարաններ�մ՝ առանձին առարկաներով.

5) «Հայոց լեզ� և գրական�թյ�ն» բնագավառը հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 1-6-րդ
դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է հայոց լեզ�ն և գրական�թյ�նը ներկայացնող մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-
12-րդ դասարաններ�մ հայոց լեզ�ն և գրական�թյ�նը �ս�մնասիրող առանձին առարկաներով.

6) «Հայրենագիտ�թյ�ն» և «Հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ» բնագավառները
հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 5-6-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ են Հայաստանի և հայ
ժողովրդի պատմ�թյ�նը, մշակ�յթը և կրոնը, աշխարհագր�թյ�նը, հասարակական կյանքի ոլորտները
ներկայացնող մեկ ինտեգրված առարկայով, 7-12-րդ դասարաններ�մ՝ առանձին առարկաներով.

7) «Հասարակ�թյ�ն, հասարակական գիտ�թյ�ններ» բնագավառը 7-12-րդ դասարաններ�մ ներկայան�մ է
համաշխարհային պատմ�թյ�նը և հասարակական կյանքի ոլորտները ներկայացնող առանձին առարկաներով.

8) «Արվեստ և արհեստ» բնագավառը հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի 1-12-րդ դասարաններ�մ
ներկայացվ�մ է առանձին և ինտեգրված առարկաներով.

9) «Ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն» բնագավառը հանրակրթական ընդհան�ր
պետական ծրագրի 1-12-րդ դասարաններ�մ ներկայացվ�մ է առանձին առարկաներով.

10) հանրակրթական ավագ դպրոցի պետական ծրագիր իրականացնող �ս�մնական հաստատ�թյան
�ս�մնական պլան�մ ներառվ�մ են պետական ավարտական քննական, սովորողի կողմից ընտրված
առարկաները և «Ֆիզիկական կրթ�թյ�ն և անվտանգ կենսագործ�նե�թյ�ն» բնագավառի �ս�մնական
առարկաները:

34. Հանրակրթական ավագ դպրոցի պետական ծրագիր իրականացնող �ս�մնական հաստատ�թյան
�ս�մնական պլանով դպրոցական բաղադրիչի շրջանակ�մ կարող է նախատեսվել մոդ�լային �ս�ց�մ։ Մոդ�լը
մեկ կամ մի քանի հանրակրթական առարկաների ինտեգրված կամ համատեղ իրականացվող ծրագիր է, որը
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ներկայացն�մ է հանրակրթական առարկաներից յ�րաքանչյ�րի պետական ծրագրի մի մասը կամ ծրագիրն
ամբողջ�թյամբ՝ դրան �ս�մնական պլանով հատկացված ժամաքանակով:

35. Հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրականացման ժամանակ պարտադիր է հայոց լեզվի և
գրական�թյան, հայոց պատմ�թյան, մաթեմատիկայի և առնվազն մեկ օտար լեզվի �ս�ցան�մը՝ առանձին կամ
ինտեգրված առարկաների ձևով:

36. Հանրակրթական հատ�կ և մասնագիտացված պետական ծրագրերի առարկայացանկը մշակ�մ է
կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմինը՝ հանրակրթական ընդհան�ր պետական ծրագրի
առարկայացանկի ձևավորման հիմնական սկզբ�նքների հիման վրա` հաշվի առնելով սովորողների զարգացման
առանձնահատկ�թյ�նները և ծրագրի մասնագիտական �ղղված�թյ�նը:

 
IX. ՍՈՎՈՐՈՂԻ �Ս�ՄՆԱՌ�ԹՅԱՆ ԱՐԴՅ�ՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԿԶԲ�ՆՔՆԵՐԸ

 
37. Ուս�մնառ�թյան արդյ�նքների գնահատ�մը (այս�հետ` գնահատ�մ) նպատակ �նի որոշել� սովորողի

մոտ կարող�նակ�թյան զարգացման աստիճանը ըստ �ս�մնական առարկաների չափորոշչով սահմանված
վերջնարդյ�նքներին համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների և հմտ�թյ�նների մակարդակի, ինչպես նաև
դիրքորոշ�մների � արժեքների ձևավորման:

38. Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյ�ն�մ ընթացիկ գնահատ�մն իրականացվ�մ է քանակական
(միավորային) և ձևավորող (�ս�ցանող) ձևերով՝ դպրոցի մանկավարժական խորհրդի կողմից հաստատված
կարգով։

39. Քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվ�մ է 10 միավորային սանդղակ: 10 միավորային
սանդղակ�մ որևէ թիվ չի հանդիսան�մ անբավարար գնահատական, և յ�րաքանչյ�ր նիշ նկարագր�մ է
աշակերտի հաջող�թյան որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատ�մը ց�յց է տալիս աշակերտի �ս�մնական
հաջող�թյ�նները, սկսվ�մ 1 միավորից և չ�նի անբավարար սանդղակ։

40. Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյ�նները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը
համապատասխանեցվ�մ է 10 միավորային սանդղակին:

41. Ձևավորող (�ս�ցանող) գնահատման մեթոդներն � ձևաչափն ընտր�մ է հանրակրթական �ս�մնական
հաստատ�թյ�նը:

42. Հանրակրթական �ս�մնական հաստատ�թյ�ն�մ գնահատ�մն իրականացվ�մ է �ս�մնական տարվա
ընթացք�մ (ընթացիկ), կիսամյակի և �ս�մնական տարվա ավարտին (ամփոփիչ) և հանրակրթական ծրագրի
յ�րաքանչյ�ր աստիճանի ավարտին (ամփոփիչ ատեստավոր�մ)։ Ամփոփիչ ատեստավոր�մն իրականացվ�մ է
կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

43. Կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմինը, չափորոշչային պահանջների կատար�մը
ստ�գել� նպատակով, իր կողմից սահմանված պարբերական�թյամբ, դպրոցներ�մ պետք է կազմակերպի
արտաքին գնահատ�մ։

44. 1-4-րդ դասարաններ�մ և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակ�մ միավորային գնահատ�մ չի
իրականացվ�մ: Ընթացիկ գնահատ�մը կատարվ�մ է բն�թագրման միջոցով, իսկ, որպես տարեկան ամփոփիչ
գնահատական, կազմվ�մ է յ�րաքանչյ�ր սովորողի �ս�մնական առաջադիմ�թյան բն�թագիրը՝ համաձայն
կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգի:

45. Միավորային գնահատ�մը կիրառվ�մ է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից:
46. 7-12-րդ դասարաններ�մ յ�րաքանչյ�ր աշակերտ տարեկան իրականացն�մ է առնվազն մեկ �ս�մնական

նախագիծ՝ իր ընտրած առարկայից կամ առարկաներից։
47. Այլընտրանքային ծրագրեր իրականացնել� դեպք�մ կարող է գործել գնահատման այլ կարգ:
48. Սովորողների ընթացիկ գնահատականների հիման վրա կիսամյակային, իսկ կիսամյակային

գնահատականների հիման վրա` տարեկան գնահատականները ձևավորվ�մ են կրթ�թյան պետական
կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

49. Հանրակրթական ծրագրի յ�րաքանչյ�ր աստիճանի ավարտին իրականացվ�մ է պետական ամփոփիչ
ատեստավոր�մ` կրթ�թյան պետական կառավարման լիազորված մարմնի սահմանած կարգով:

50. Պետական ամփոփիչ ատեստավոր�մն իրականացվ�մ է �ս�մնական առարկաների տարեկան
գնահատականների, ավարտական քնն�թյ�նների կամ ստ�գարքների և բն�թագրման արդյ�նքներով:
Պետական ամփոփիչ ատեստավորման արդյ�նքները գրանցվ�մ են ավարտական փաստաթղթ�մ:

51. 4-րդ դասարան�մ իրականացվ�մ է ամփոփիչ գնահատ�մ բն�թագրման միջոցով ըստ 39-րդ կետ�մ
նշված կարգի, 9-րդ դասարան�մ՝ ավարտական քնն�թյ�ններ, 12-րդ դասարան�մ՝ պետական ավարտական
քնն�թյ�ններ: Քնն�թյ�նների և գիտելիքների ստ�գ�մների ցանկի հաստատ�մը և փոփոխ�թյ�ններն
իրականացվ�մ են կրթ�թյան կառավարման լիազոր մարմնի կողմից:

52. Հիմնական և միջնակարգ դպրոցի ավարտական քնն�թյ�նների ժամանակ կրթ�թյան կառավարման
լիազորված մարմնի որոշմամբ կարող են կիրառվել գնահատման այլ համակարգեր:

53. Կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք �նեցող սովորողի գիտելիքների քանակական
(միավորային) ընթացիկ գնահատ�մն � ամփոփիչ ատեստավոր�մը կարող է իրականացվել ըստ իրենց
անհատական �ս�ցման պլանի՝ 10 միավորային սանդղակով:
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