ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
14 հոկտեմբերի 2010 թվականի N 1391-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ ՆԿԱՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ
ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 10.11.11 N 1745-Ն)

«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29-րդ հոդվածի
1-ին մասի 10-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ ենթակետերին համապատասխան` Հայաստանի
Հանրապետության կառավարությունըորոշում է.
1. Հաստատել`
1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)
2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)
3) (ենթակետն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)
4) Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկավարժական աշխատողների
պաշտոնների անվանացանկը և նկարագրերը` համաձայն N 4 հավելվածի.
5) (ենթակետն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 10.11.11 N 1745-Ն)

2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների՝ ատեստավորման ենթակա
ուսուցիչների վերապատրաստման և ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած
ուսուցիչներին հավելավճարներ տալու հետ կապված ծախսերը կատարել Հայաստանի
Հանրապետության ամենամյա պետական բյուջեի նախագծով հանրակրթական
դպրոցների գծով նախատեսված միջոցների հաշվին:
3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` Հայաստանի
Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի կողմից ներկայացված
առաջարկության հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության ամենամյա պետական
բյուջեի նախագծի վերջնական տարբերակում ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների
վերապատրաստման և ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչներին
հավելավճարներ տալու հետ կապված ծախսերը նախատեսել առանձին տողով:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող
օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

2010 թ. նոյեմբերի 5
Երևան
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն
որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի

հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն
որոշման
ԿԱՐԳ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն
որոշման
ԿԱՐԳ
ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ
ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐ ՏԱԼՈՒ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 10.11.11 N 1745-Ն)

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն
որոշման
ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրեն
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ուսումնական
աշխատանքի գծով տեղակալ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի մասնագիտացված
կրթական աջակցությունների
գծով տեղակալ (նախկինում` դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալ)
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության՝ սովորողների հետ
դաստիարակչական
աշխատանքների կազմակերպիչ (նախկինում` մանկապատանեկան կոլեկտիվի
կազմակերպիչ)
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցիչ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժ (ընդհանուր և
մասնագիտացված ծրագրեր իրականացնող դպրոցներում` ուսուցչի օգնական)
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հոգեբան

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժ
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության նախնական զինվորական
պատրաստության և անվտանգ կենսագործունեության ուսուցիչ (զինղեկ)
(նախկինում`
նախնական զինվորական պատրաստության ուսուցիչ (զինղեկ)
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության գրադարանավար
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության լաբորանտ

(բաժինը փոփ. 10.06.11 N 823-Ն)
ՆԿԱՐԱԳՐԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ
ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական ուսումնական հաստատության
մանկավարժական աշխատողների պաշտոնների նկարագիրը հիմք է ծառայում`
1)
սահմանելու
աշխատողների
պաշտոնային
իրավունքները,
պարտականությունները և պատասխանատվությունը.
2) որակավորման և մասնագիտական հատկանիշների համաձայն` իրականացնելու
կադրային քաղաքականություն.
3) հավաստագրելու հաստատության տնօրենի պաշտոնի հավակնորդին.
4) ատեստավորելու ուսուցչին:
2. Մանկավարժների պաշտոնների անվանումները պետք է համապատասխանեն այդ
պաշտոնների նկարագրով սահմանվածին:
3. Պաշտոնների նկարագրերը նախատեսված են մանկավարժական և ղեկավար
յուրաքանչյուր պաշտոնի համար և հաշվի են առնվում որակավորման տարակարգերը
սահմանելու ժամանակ:
4. Յուրաքանչյուր պաշտոնի նկարագիրը բաղկացած է 3 բաժնից`
1) «Պաշտոնային պարտականություններ» բաժնում թվարկվում են աշխատողին
ներկայացվող պարտադիր մասնագիտական գործառույթները, որոնք հիմք են ծառայում
յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատության համար` ՀՀ կառավարության կողմից
հաստատված՝
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատության
ուսուցիչների
որակավորման տարակարգերի հիման վրա իր կանոնադրության շրջանակներում
մշակելու և հաստատելու պաշտոնային պարտականությունների ցանկ.
2) «Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողի գիտելիքներին, կարողություններին և
հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջներ» բաժինը պարունակում է այն
հիմնական պահանջները, որոնք ներկայացվում են աշխատողին մասնագիտական
գիտելիքների, օրենսդրական, նորմատիվ իրավական ակտերի, հրահանգների և այլ
փաստաթղթերի վերաբերյալ, ինչպես նաև մեթոդներն ու միջոցները, որոնք պետք է
աշխատողը կարողանա կիրառել պաշտոնային պարտականությունները կատարելիս.
3) «Որակավորման պահանջներ» բաժնում սահմանվում են հետևյալ պահանջները`
ա. կրթությունը` միջին մասնագիտական, բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված
մասնագետ, մագիստրոս) առարկայական (մասնագիտական) որակավորումը,
բ. մանկավարժական և տվյալ պաշտոնում աշխատանքի ստաժը,
գ. որակավորման և մասնագիտական այլ ցուցանիշներ:
5. Պաշտոնների նկարագրերը տարածվում են ընդհանուր ծրագրեր իրականացնող
հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների աշխատողների վրա` անկախ
կազմակերպաիրավական ձևից և ենթակայությունից:

II. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) խորհրդի հավանությանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության
զարգացման ծրագիրը.
2) համաձայն ուսումնական հաստատության զարգացման ծրագրի՝ իրականացնում է
հաստատության ընթացիկ կառավարումը և ղեկավարում ուսումնադաստիարակչական,
վարչատնտեսական աշխատանքները Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության,
հաստատության կանոնադրության և այլ իրավական ակտերին համապատասխան.
3) ապահովում և կրում է պատասխանատվություն ուսումնական պլանին
համապատասխան` կրթական ծրագրերի իրականացման, կրթական գործընթացի
կազմակերպման, կրթության որակի և բովանդակության, ներքին կարգապահական
կանոնների մշակման և ներդրման, երեխաների կյանքի և առողջության պահպանման,
կրթական գործընթացում սովորողների ու աշխատողների իրավունքների և
ազատությունների
պահպանման
համար`
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.
4)
համակարգում
և
հսկում
է
կառուցվածքային
ստորաբաժանումների,
մանկավարժական և այլ աշխատողների աշխատանքը.
5) ապահովում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի և
տարածքային կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը
չհակասող հանձնարարականների կատարումը.
6) կազմում է ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիան, հաստիքային ցուցակն
ու ծախսերի նախահաշիվը և հաստատության խորհրդի հավանությամբ ներկայացնում է
պետական լիազորված մարմին.
7) սահմանված կարգով իրականացնում է ուսուցչի թափուր տեղի համար մրցույթը,
մանկավարժական և այլ կադրերի ընտրությունը, աշխատանքի ընդունումը,
տեղաբաշխումը և աշխատանքային պայմանագրի լուծումը.
8) համաձայն հաստատության կանոնադրության և աշխատանքային պայմանագրի՝
սահմանում է աշխատողների աշխատանքային պարտականությունները, ստեղծում
պայմաններ նրանց մասնագիտական որակավորման բարձրացման համար.
9) խրախուսում և խթանում է աշխատողների ստեղծագործական նախաձեռնությունը.
10) ապահովում է կոլեկտիվում բարենպաստ բարոյահոգեբանական մթնոլորտ,
ինչպես նաև արդյունավետ համագործակցություն կրթության կառավարման լիազորված
մարմնի, կրթության կառավարման տարածքային և տեղական մարմինների հետ.
11) խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում ուսումնական հաստատության
ֆինանսատնտեսական
հաշվետվությունը,
արտաքին
և
ներքին
գնահատման
արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք, հաջորդ տարվա բյուջետային ֆինանսավորման
հայտը.
12) ապահովում է բյուջետային հատկացումների, հիմնադրի և Հայաստանի
Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներից օրենքով սահմանված
կարգով ստացված միջոցների արդյունավետ օգտագործումը, ուսումնանյութական
բազայի հաշվառումը, պահպանումը, համալրումը, սանիտարահիգիենիկ ռեժիմի,
աշխատանքի անվտանգությունը և սահմանված կարգով պարտադիր գործածության
երաշխավորված փաստաթղթերի վարումը և պահպանումը.
13) սահմանված կարգով ձևավորում է հաստատության սովորողների համակազմը,
ապահովում նրանց սոցիալական պաշտպանվածությունը, պաշտպանում նրանց
օրինական իրավունքները և շահերը.
14) ապահովում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների` կրթություն ստանալու իրավունքը.
15) ապահովում է ներքին աշխատանքային կարգապահական կանոնների,
աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության տեխնիկայի պահպանումը.
16) պայմաններ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված կարգով ուսումնական հաստատությունում մանկական, երիտասարդական և
այլ հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար.

17) ղեկավարում է ուսումնական հաստատության մանկավարժական խորհուրդը,
աջակցում է հաստատության խորհրդի, ծնողական, հոգաբարձուների, աշակերտական և
հաստատության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ խորհրդակցական մարմիններին.
18) ներկայացնում է հաստատությունը պետական կառավարման, տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում և այլ կազմակերպություններում.
19) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական
ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը.
20) առանց լիազորագրի հանդես է գալիս հանրակրթական դպրոցի անունից,
ներկայացնում նրա շահերը, կնքում պայմանագրեր, բանկերում բացում է հաշվարկային
հաշիվներ, տալիս է հանրակրթական դպրոցի անունից հանդես գալու լիազորագրեր, այդ
թվում` վերալիազորման իրավունքով լիազորագրեր.
21) իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող,
հաստատության կառավարման այլ մարմիններին չվերապահված այլ լիազորություններ:
2. Տնօրենի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող
ընդհանրական պահանջները՝
1) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ
իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին,
կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները և
ընդգրկված են տնօրենի վերապատրաստման հարցաշարերում`
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին»,
«Հանրակրթության մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին»,
«Պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպությունների
մասին»,
«Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին»,
«Նախադպրոցական
կրթության
մասին»,
«Նախնական
մասնագիտական
(արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին», «Լիցենզավորման
մասին», «Կրթության պետական տեսչության մասին», «Տեղական ինքնակառավարման
մասին», «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և
անցկացման մասին», «Վարչարարության հիմունքները և վարչական վարույթի մասին»,
«Գնումների մասին», «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգիրքը, Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը, Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ
օրենսգիրքը,
Կրթության
բնագավառը
կարգավորող
հարկային
օրենսդրությունը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատության պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի
կանոնադրությունը, հանրակրթության պետական չափորոշիչը, հանրակրթական
ուսումնական հաստատության կառավարմանը վերաբերող կրթության կառավարման
լիազոր մարմնի (այսուհետ` նախարարություն) համապատասխան նորմատիվ ակտերը և
այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները,
գիտության
և
պրակտիկայի
ժամանակակից
նվաճումները,
հաստատության
ֆինանսական,
տնտեսական
գործունեության
կազմակերպումը,
աշխատանքի
պաշտպանության, անվտանգության տեխնիկայի և հակահրդեհային անվտանգության
նորմերն ու կանոնները.
2) տնօրենի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա`
ա. օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծրագրել, ուղղորդել և համակարգել
հաստատության հիմնադրի, կրթության կառավարման լիազորված մարմնի և
հաստատության կառավարման այլ մարմինների կողմից մշակված հանրակրթության
զարգացման ռազմավարական և մարտավարական ծրագրերի իրականացումը,
բ. կիրառել հանրակրթության ոլորտի իրավական և նորմատիվ ակտերի դրույթները`
ըստ իրավահարաբերությունների,
գ. ապահովել հաստատության սովորողների` պետական կրթական չափորոշիչների և
ծրագրերի պահանջներին համապատասխան կրթության որակ,
դ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատության տարբեր ստորաբաժանումների և
աշխատակիցների ընթացիկ գործունեությունը, վերլուծել դրանց արդյունքները,
ե.
կառավարել
ուսումնական
հաստատության
ֆինանսատնտեսական
գործունեությունը,

զ. ապահովել հաստատության մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական
շարունակական զարգացումը,
է.
ապահովել
հաստատության
սովորողների
կրթական,
սոցիալական,
առողջապահական շահերն ու իրավունքները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն
(բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս), վերջին տասը տարվա
ընթացքում մանկավարժական, գիտամանկավարժական աշխատանքի կամ կրթության
կառավարման ոլորտի առնվազն յոթ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ և
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջին
համապատասխանող
ուսումնական
հաստատության
ղեկավարման
իրավունք
(հավաստագիր):
III. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1)
պատասխանատու
է
հաստատությունում
ուսումնադաստիարակչական
գործընթացի կազմակերպման, ուսումնական ծրագրերի կատարման, դասավանդման
որակի և սովորողների` կրթական չափորոշիչներով սահմանված գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների առնվազն պարտադիր նվազագույն մակարդակի
ապահովման համար.
2) հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի
ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ, կանոնակարգում
սովորողների ուսումնական ծանրաբեռնվածությունը.
3) ուսումնական հաստատության տնօրենի հետ համատեղ իրականացնում է
հաստատության
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
մեթոդական
ղեկավարումը, ապահովում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի և
տարածքային կառավարման մարմնի՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը
չհակասող հանձնարարականների կատարումը.
4)
կազմում
է
ուսումնական
պարապմունքների
դասացուցակը
և
ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների վիճակի մասին հաշվետվություններ.
5) ղեկավարում է առարկայական մեթոդական միավորումների աշխատանքները,
ընդհանրացնում և տարածում մանկավարժական աշխատանքի արդյունավետ փորձը,
աջակցում է ուսուցման նոր մեթոդների ներդրմանը, ուսուցիչներին հաղորդակից
դարձնում գիտության և մանկավարժության նորագույն նվաճումներին.
6) կազմակերպում է սովորողների ուսումնական պարապմունքների հսկողություն:
Ներկայացնում է առաջարկություններ ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
կատարելագործման ուղղությամբ.
7) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական
ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը:
2. Տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի գիտելիքներին,
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք
վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով
ամրագրված լիազորությունները`
ա. «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի
իրավունքների մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին», «Կրթության
պետական տեսչության մասին», «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և
միջին մասնագիտական կրթության մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքները»,
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
օրենսգիրքը,
«Հայաստանի
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը,
հանրակրթության պետական չափորոշիչը, իր պաշտոնային պարտականություններին

վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ
փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները,
գ. աշխատանքի պաշտպանության նորմերն ու կանոնները, անվտանգության
տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, առաջին բուժօգնության
հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները.
2) տնօրենի ուսումնական աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է կարողանա՝
ա. իրականացնել ուսումնադաստիարակչական գործընթացի արդյունավետ
կազմակերպումը, ուսումնական ծրագրերի կատարումը, դասավանդման որակի և
կրթական չափորոշիչներով և ծրագրերով սովորողների պատրաստվածությանը
ներկայացվող պահանջների ապահովումը,
բ. կազմակերպել և վերահսկել հաստատության առարկայական մեթոդական
միավորումների, ուսուցիչների ուսումնադաստիարակչական ընթացիկ գործունեությունը,
վերլուծել դրանց արդյունքները,
գ. աջակցել հաստատության մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական
շարունակական զարգացմանը,
դ.
աջակցել
հաստատության
սովորողների
կրթական,
սոցիալական,
առողջապահական շահերին ու իրավունքների ապահովմանը:
3. Որակավորման պահանջը`
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսումնական աշխատանքի գծով
տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն (բակալավր,
դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) և մանկավարժական, գիտական կամ
կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ տարվա ընդհանուր աշխատանքային
ստաժ` վերջին յոթ տարվա ընթացքում:

(3-րդ կետը խմբ. 06.10.11 N 1422-Ն)

IV. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) կազմակերպում և իրականացնում է ուսումնական հաստատությունում կրթության
կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնելուն ուղղված միջոցառումներ.
2) համակարգում է մասնագիտացված կրթական աջակցության ծառայությունները.
3) համագործակցում է գործընկերների հետ՝ փորձի փոխանակման և
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով.
4) կազմակերպում և ղեկավարում է սովորողների դաստիարակչական,
արտադասարանական,
արտադպրոցական
աշխատանքներն
ու
դասղեկների
գործունեությունը.
5) ապահովում է հաստատության և սովորողի ընտանիքի սերտ կապն ու
համագործակցությունը: Կազմակերպում է սովորողների հանգիստն ու ժամանցը,
միջոցներ ձեռնարկում սոցիալապես անապահով երեխաներին օգնություն ցույց տալու
համար.
6) ուսումնական հաստատության, նրա ստորաբաժանումների մեթոդական
միավորումների ղեկավարներին և մանկավարժական աշխատողներին գործնական
օգնություն
է
ցույց
տալիս
ուսումնադաստիարակչական
աշխատանքների
կազմակերպման գործում.
7) ընդհանրացնում և միջոցներ է ձեռնարկում դաստիարակչական գծով
մանկավարժական աշխատողների արդյունավետ, սահմանված կարգով երաշխավորված
փորձը տարածելու համար.
8) աշխատանք է տանում սովորողների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության
նորմերի
և
կանոնների
ապահովման
ուղղությամբ,
աջակցում
դպրոցական
ինքնավարությանը, հասարակական վերահսկողությանը.
9) հսկողություն է իրականացնում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի
ընթացքի, սովորողների առաջադիմության և վարքի նկատմամբ.

10) հսկում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին իրավական
ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջների կատարումը.
11) կազմակերպում է ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման ու
զարգացման ուղղությամբ միջոցառումներ, նպաստում հանրակրթության միջոցով
ազգային փոքրամասնությունների համայնքների լեզվի և մշակույթի զարգացման
իրավունքի իրականացմանը.
12) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների` կրթություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը։
2. Տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի
գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի
այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են
պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները՝
ա. «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի
իրավունքների մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
անձանց կրթության մասին», «Կրթության պետական տեսչության մասին» օրենքները,
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
օրենսգիրքը,
«Հայաստանի
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»
պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատության
օրինակելի
կանոնադրությունը,
իր
պաշտոնային
պարտականություններին
վերաբերող՝
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները,
գ. աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության
կանոնները, առաջին բուժօգնության օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և
առողջության պահպանման կանոնները.
2) տնօրենի մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է կարողանա`
ա. կազմակերպել սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական,
արտադպրոցական աշխատանքներն ու դասղեկների գործունեությունը,
բ.
ապահովել
սովորողի
ընտանիքի
հետ
դպրոցի
սերտ
կապն
ու
համագործակցությունը,
գ. կազմակերպել սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, նպաստել սոցիալապես
անապահով և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
ուսուցման և դաստիարակության իրականացմանը,
դ. աջակցել և ուղղորդել աշակերտական խորհուրդների աշխատանքը, ստեղծել
պայմաններ հաստատության հասարակական վերահսկողության իրագործման համար:
3. Որակավորման պահանջը`
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության մասնագիտացված կրթական
աջակցությունների աշխատանքի գծով տեղակալի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է
ունենա բարձրագույն կրթություն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)
և մանկավարժական, գիտական կամ կրթության կառավարման ոլորտի առնվազն հինգ
տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ` վերջին յոթ տարվա ընթացքում:

(3-րդ կետը խմբ. 06.10.11 N 1422-Ն)

V. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՕՐԵՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԾՈՎ ՏԵՂԱԿԱԼԸ

(գլուխն ուժը կորցրել է 10.06.11 N 823-Ն)

VI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻՉԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝

1) կազմակերպում է սովորողների դաստիարակչական, արտադասարանական,
արտադպրոցական աշխատանքները, այդ ուղղությամբ համագործակցում դասղեկների
հետ.
2) մասնակցում է հաստատության և սովորողի ընտանիքի սերտ կապի և
համագործակցության ապահովմանը.
3) տնօրենի դաստիարակչական աշխատանքի գծով տեղակալի ղեկավարությամբ
կազմակերպում է սովորողների հանգիստն ու ժամանցը, միջոցներ ձեռնարկում
սոցիալապես անապահով երեխաներին օգնություն ցույց տալու համար.
4) սովորողների մեջ ձևավորում է պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ, նպաստում
նրանց
գիտելիքների,
կարողությունների
և
հմտությունների
ձևավորմանը,
մասնագիտական
կողմնորոշմանը,
դաստիարակում
մարդասիրություն
և
հայրենասիրություն.
5) ուսումնական հաստատության, նրա ստորաբաժանումների մեթոդական
միավորումների ղեկավարներին և մանկավարժական աշխատողներին գործնական
օգնություն է ցույց տալիս դաստիարակչական աշխատանքներ կազմակերպելու համար.
6) աշխատանք է տանում սովորողների վարքի կուլտուրայի, վարվեցողության
նորմերի
և
կանոնների
ապահովման
ուղղությամբ,
աջակցում
դպրոցական
ինքնավարությանը, հասարակական վերահսկողությանը.
7) մասնակցում է հաստատության ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի,
սովորողների առաջադիմության և վարքի ընթացիկ վերահսկմանը.
8) կազմակերպում է ազգային մշակութային ժառանգության պահպանման ու
զարգացման ուղղությամբ միջոցառումներ, նպաստում հանրակրթության միջոցով
ազգային փոքրամասնությունների համայնքների լեզվի և մշակույթի զարգացման
իրավունքի իրականացմանը.
9) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների՝ կրթություն ստանալու իրավունքի իրականացմանը.
10) պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին
իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները.
11) համագործակցում է ծնողների հետ՝ երեխաների կրթության կազմակերպման և
ընտանեկան դաստիարակության հարցերում:
2.
Հանրակրթական
ուումնական
հաստատության
սովորողների
հետ
դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի գիտելիքներին, կարողություններին
և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1)
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատության
դաստիարակչական
աշխատանքների կազմակերպչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված
նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության
բնագավառին
և
կանոնակարգում
են
պաշտոնի
նկարագրով
ամրագրված
լիազորությունները`
ա. ՀՀ Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին»,
«Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
անձանց
կրթության
մասին»,
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքները,
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
օրենսգիրքը,
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքները,
«Հայաստանի
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան
նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. մանկավարժության, հոգեբանության, ֆիզիոլոգիայի, հիգիենայի հիմունքները,
գ. աշխատանքի պաշտպանության նորմերն ու կանոնները, անվտանգության
տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները, մինչբժշկական օգնության
հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները.
2) տվյալ պաշտոնն զբաղեցնողի կարողություններին և հմտություններին
ներկայացվող ընդհանրական պահանջները ներկայացված են սույն բաժնի 1-ին մասում:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության մանկապատանեկան կոլեկտիվի
կազմակերպչի պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր,

դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ միջին մասնագիտական կրթություն`
մանկավարժական որակավորմամբ:
VII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1)
պլանավորում
և
իրականացնում
է
սովորողների
ուսուցումն
ու
դաստիարակությունը` հանրակրթության պետական և առարկայական չափորոշիչներին
համապատասխան.
2) ապահովում է կրթական ծրագրերի կատարումը, հանրակրթական առարկայական
չափորոշիչներով ամրագրված գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների
առնվազն պարտադիր նվազագույն պահանջների յուրացումը սովորողների կողմից`
կիրառելով դասավանդման արդյունավետ մեթոդներ և ժամանակակից տեխնոլոգիաներ.
3) բացահայտում, դիտարկում, հետազոտում և գնահատում է երեխաների
ուսումնառության ընթացքում նկատված կրթական կարիքները.
4) նպաստում է սովորողների մեջ արժեքային համակարգի ձևավորմանը,
դաստիարակում հայրենասիրություն, ձևավորում պատշաճ վարքագիծ և վարվելակերպ.
5) սովորողների մեջ զարգացնում է ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն և
ստեղծագործական ունակություններ` հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի անհատական
կարողությունները.
6) նպաստում է սովորողների մեջ ինքնակառավարման տարրերի ձևավորմանը.
7) հարգում և պաշտպանում է սովորողի իրավունքներն ու ազատությունները,
պատիվն ու արժանապատվությունը.
8) հետևողականորեն կատարելագործում է իր առարկայական և մասնագիտական
գիտելիքներն ու հմտությունները, իրականացնում ստեղծագործական և հետազոտական
աշխատանքներ.
9) համագործակցում է սովորողների ծնողների կամ նրանց օրինական
ներկայացուցիչների հետ՝ սովորողների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան
դաստիարակության հարցերում.
10) համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով.
11) մասնակցում է հաստատության մեթոդմիավորումների (առարկայական
մասնախմբերի) աշխատանքներին.
12) պահպանում է ուսումնական հաստատության կանոնադրությամբ, ներքին
իրավական ակտերով և կարգապահական կանոններով սահմանված պահանջները:
2. Հանրակրթական ուումնական հաստատության ուսուցչի գիտելիքներին,
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) 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 լիազորությունները, 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»,
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքները,
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի
կանոնադրությունը,
բ. առարկայական չափորոշիչները և իր պաշտոնային պարտականություններին
վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ
փաստաթղթեր,
գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, մինչբժշկական
օգնության հիմունքները,

դ. աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության
պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ,
մագիստրոս)
կամ
միջին
մասնագիտական
կրթություն`
համապատասխան
որակավորմամբ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում մանկավարժական (կամ
ուսուցչական) գործունեության առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային ստաժ:
VIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
(լոգոպեդ, տիֆլոմանկավարժ, սուրդոմանկավարժ, օլիգոֆրենամանկավարժ)
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) կազմակերպում և իրականացնում է կրթական հատուկ կարիքներին
համապատասխան մանկավարժական աշխատանքներ և ծառայություններ՝ կրթության
առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների հետ.
2) բացահայտում, դիտարկում հետազոտում և գնահատում է սովորողների
ուսումնառության ընթացքում ի հայտ եկած մտավոր և ֆիզիկական խնդիրները, կրթական
կարիքները.
3) ուսումնասիրում է սովորողների գիտելիքների առաջընթացի և կարողությունների ու
հմտությունների զարգացման շարժընթացը (դինամիկան) և առաջարկում կրթական
կարիքներին համապատասխան ուսուցման մեթոդներ, ձևեր և հնարքներ.
4) ուսումնասիրում և վերլուծում է սովորողի ընթացիկ և ամփոփիչ աշխատանքները՝
նպատակ ունենալով պարզելու նրա ուսումնական կարողությունների ձևավորման
ընթացքն
ու
արդյունքները,
ուսումնական
աշխատանքներ
իրականացնելու
(տեղեկատվության
ընկալման
կարողություն,
ուսումնական
գործունեության
պլանավորում, ինքնավերահսկում և այլն) եղանակները.
5) հետազոտման արդյունքների հիման վրա անցկացնում է խմբային և անհատական
պարապմունքներ, ձևավորում է ուսումնական նյութը յուրացնելու համար անհրաժեշտ
կարողություններ և հմտություններ.
6) հսկում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների`
պետական
կրթական
չափորոշիչներին
համապատասխան
գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների պարտադիր նվազագույն մակարդակի ապահովումը
և պատասխանատվություն կրում կրթական ծրագրերի (հանրակրթական կամ հատուկ)
ամբողջ ծավալի իրականացման համար.
7) անցկացնում է դասալսումներ՝ նպատակ ունենալով պարզելու սովորողների
ուսումնական
գործունեության
և
նրանց
հետ
տարվող
աշխատանքների
արդյունավետությունը, յուրաքանչյուրի զարգացման շարժընթացը, ինչպես նաև
ապահովելու հատուկ մանկավարժական աշխատանքների շարունակականությունն ու
արդյունավետությունը.
8) կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների
տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների, ինչպես նաև նրանց հետ
հատուկ մեթոդներով և եղանակներով աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ
մասնագիտական խորհուրդներ է տալիս ուսուցիչներին և մյուս մանկավարժներին,
ծնողներին (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչներին).
9) հատուկ մանկավարժ-լոգոպեդը հետազոտում և գնահատում է սովորողների
բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացումը, բացահայտում է խոսքի թերությունների բնույթը
և արտահայտման աստիճանը, պարապմունքների համար խմբերը կոմպլեկտավորելիս՝
հաշվի է առնում սովորողների խոսքի խանգարման բնույթը.
10) հատուկ մանկավարժը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակցում է
սովորողների անհատական ուսումնական պլանների մշակմանը՝ հաշվի առնելով նրանց
զարգացման առանձնահատկությունները, կրթական կարիքները և հնարավորությունները,
ծնողների առաջարկությունները.

11)
մասնակցում
է
ուսումնական
հաստատության
մեթոդմիավորումների
(առարկայական մասնախմբերի) աշխատանքներին, ուսումնական հաստատությունում
իրականացվող մեթոդական աշխատանքների այլ ձևերի տեղայնացմանը.
12) աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կարգավորման
համար վարում է համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացված աշխատանքների
վերաբերյալ ներկայացնում է հաշվետվություն կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող երեխաների հետ տարվող աշխատանքի համակարգողին կամ տնօրենի
ուսումնական գծով տեղակալին.
13) ապահովում է սովորողների առողջության և անվտանգության պահպանումը
կրթական ամբողջ գործընթացում:
2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժի
գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության հատուկ մանկավարժի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն
դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են
պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները`
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին»,
«Հանրակրթության մասին», «Լեզվի մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին»,
«Նախադպրոցական կրթության մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների
կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքները,
Հանրակրթության պետական չափորոշիչը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական
հանրակրթական
ուսումնական
հաստատություն»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, առարկայական չափորոշիչները և իր
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան
նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր.
2) հատուկ մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, առաջին
օգնության հիմունքները.
3) աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության
պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)
մասնագիտական կրթություն` համապատասխան մանկավարժության որակավորմամբ։
IX. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) ուսումնական հաստատությունում աշխատանքներ է տանում սովորողների
հոգեկան առողջության և անձի կայացման ու զարգացման ուղղությամբ.
2) աջակցում է ուսումնական հաստատությունում բարենպաստ հոգեբանական
մթնոլորտի և սովորողների զարգացման համար լիարժեք պայմանների ստեղծմանը.
3) դիտարկում, բացահայտում և կանխում է անձի հոգեկան գործընթացների,
վիճակների դժվարությունները և շեղումները.
4) հայտնաբերում է երեխայի անձի կայացումը (ինքնահաստատում և
ինքնադրսևորում) դժվարացնող, խոչընդոտող պայմանները, խորհրդատվության և
վերականգնողական միջոցներով օգնում սովորողին, մանկավարժներին, ծնողներին (կամ
նրանց օրինական ներկայացուցիչներին)՝ սովորողի հոգեկան առողջության հետ կապված
խնդիրների լուծմանը, հոգեբանական խնդիրների (այդ թվում` հուզակամային)
հաղթահարմանը.
5) սովորողների անհատական առանձնահատկությունների, հակումների, նրանց
ներուժի բացահայտման նպատակով իրականացնում է հոգեբանամանկավարժական
ուսումնասիրություն և դիտարկում` ուսումնառության ամբողջ ընթացքում և տարիքային
յուրաքանչյուր փուլում.
6) ուսումնասիրում է սովորողի ցածր առաջադիմության, կարգապահական
խախտումների, սոցիալապես ակտիվ անձի ձևավորմանը խոչընդոտող, միջանձնային

հարաբերություններում առաջացած խնդիրների հոգեբանական պատճառները և
կազմակերպում համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքներ.
7) ուսուցչի և սոցիալական մանկավարժի հետ միասին, ըստ անհրաժեշտության,
մշակում է անձի սոցիալականացմանն ուղղված կարիքների հաղթահարման
միջոցառումներ (ծրագիր)՝ հաշվի առնելով սովորողի անհատական և սեռատարիքային
առանձնահատկությունները.
8) մասնակցում է օժտված երեխաների բացահայտման և նրանց ստեղծագործական
ներուժի զարգացման գործին.
9) մասնակցում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող
երեխաների անհատական ուսումնական պլանների մշակման և դրանց իրականացման
գործընթացին.
10) հոգեբանական խորհրդատվությամբ աջակցում է ծնողներին (կամ նրանց
օրինական ներկայացուցիչներին), մանկավարժներին և կրթական գործընթացի այլ
մասնակիցներին սովորողների զարգացման, ուսուցման և դաստիարակության հարցերում,
ինչպես նաև տալիս է անհրաժեշտ տեղեկատվություն երեխայի զարգացման համար
լիարժեք պայմանների (այդ թվում՝ առանձնահատուկ) ստեղծման վերաբերյալ.
11) ուսումնական հաստատության ղեկավարներին և աշխատողներին խորհուրդներ է
տալիս սովորողների, մանկավարժների, ծնողների սոցիալ-հոգեբանական իրազեկության
բարձրացման և հոգեբանության գործնական կիրառության ուղղությամբ.
12) հոգեբանը բազմամասնագիտական խմբի անդամ է, մասնակցում է սովորողների
անհատական ուսումնական պլանների մշակմանը.
13) աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կարգավորման
համար վարում է համապատասխան փաստաթղթեր.
14) իրականացված աշխատանքների համար ներկայացնում է հաշվետվություն
ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը.
15) ապահովում է սովորողների առողջության և անվտանգության պահպանումը
կրթական ամբողջ գործընթացում:
2. Հոգեբանի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող
ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության հոգեբանի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք
վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով
ամրագրված լիազորությունները`
ա. «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Երեխայի իրավունքների
մասին», «Նախադպրոցական կրթության մասին», «Կրթության առանձնահատուկ
պայմանների
կարիք
ունեցող
անձանց
կրթության
մասին»,
Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքները,
Վարչական
իրավախախտումների
վերաբերյալ
օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական
հաստատություն»
պետական
ոչ
առևտրային
կազմակերպության
օրինակելի
կանոնադրությունը,
իր
պաշտոնային
պարտականություններին
վերաբերող՝
նախարարության համապատասխան նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության, անձի հոգեբանության,
տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության, սոցիալական հոգեբանության
հիմունքներ, հոգեբանական և մասնագիտական խորհրդատվության, ակտիվ ուսուցման,
շփման, սոցիալ-հոգեբանական պարապմունքների մեթոդներ.
2) առաջին բուժօգնության հիմունքները, աշխատանքի անվտանգության,
սովորողների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության հոգեբանը պետք է ունենա
բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական
կրթություն` համապատասխան որակավորմամբ:
X. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝

1) ուսումնական հաստատությունում աշխատանք է տանում սովորողների
ուսումնական գործընթացի և սոցիալականացման վրա ազդող անձնային խնդիրների
բացահայտման հաղթահարման ուղղությամբ՝ նրանց սոցիալական օգնություն
ցուցաբերելու նպատակով.
2) ուսումնասիրում է սովորողների սոցիալական հարմարման, ինտեգրման և
շրջապատի հետ հաղորդակցության դժվարությունները և իրականացնում դրանց
կանխարգելմանն ու հաղթահարմանը նպաստող աշխատանքներ.
3) կազմակերպում և հսկում է սովորողների ժամանակակից սոցիալական
պայմաններին հարմարմանը նպատակաուղղված ծրագրերի մշակումը և դրանց
իրականացումը.
4) բազմամասնագիտական խմբի կազմում մասնակցում է սովորողների (այդ թվում՝
կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող) անհատական ուսումնական
պլանների մշակմանը, սոցիալական հարմարմանը նպատակաուղղված այլ ծրագրերի
մշակման և դրանց իրագործման աշխատանքներին.
5) համակարգում է սովորողների սոցիալական հարմարման համար մշակված
ծրագրերին մասնակից (հոգեբան և այլն մասնագետների) համատեղ գործունեությունը.
6) ուսուցչի հետ միասին մասնակցում է սովորողների մասնագիտական
կողմնորոշման բացահայտմանը, զարգացմանը և աշխատանքային գործունեության
նախապատրաստմանը՝
հաշվի
առնելով
սովորողների
կարողությունները,
նախասիրությունները.
7) համագործակցելով բազմամասնագիտական խմբի մյուս մասնգետների հետ՝
ուսումնասիրում
է
սովորողների
կյանքի
պայմանները,
ընտանիքի
առանձնահատկությունները, ընտանեկան փոխհարաբերությունների ազդեցությունը
սովորողի վրա, նրանց սոցիալական միջավայրը, շփումները, հետաքրքրությունները,
հաղորդակցման դժվարությունները, սոցիալական միջավայրում հարմարման և
պաշտպանվածության մակարդակը, դուրս է բերում կարիքները և դրանց
համապատասխան կազմում է միջամտության պլան, որը ներառում է կարիքների
բավարարմանն ուղղված միջոցառումները, ժամկետները, պատասխանատուները.
8) խորհրդատվություն է տրամադրում մանկավարժներին սովորողների տարիքային,
անձնային առանձնահատկությունների, վարքային դրսևորումների, դրանց կառավարման
հնարավորությունների մասին.
9) անհատական և խմբային խորհրդատվություն է տրամադրում սովորողներին,
նրանց ծնողներին` սովորողների մոտ առկա սոցիալական խնդիրների լուծման
նպատակով.
10) ուսուցիչների հետ միասին մասնակցում է սովորողների մասնագիտական
կողմնորոշման բացահայտմանը, զարգացմանը և աշխատանքային գործունեության
նախապատրաստմանը`
հաշվի
առնելով
սովորողների
կարողությունները,
նախասիրությունները.
11) սովորողների և նրանց ծնողների (կամ նրանց օրինական ներկայացուցիչների)
իրավասոցիալական
շահերը
պաշտպանելու
նպատակով
կատարում
է
իրավասոցիալական անհրաժեշտ գիտելիքների իրազեկում և համապատասխան
խորհրդատվություն.
12) աջակցում է ուսումնական հաստատության, ընտանիքի և պետական
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, երեխաների
իրավունքների պաշտպանության բաժինների հետ փոխհամագործակցությանը.
13)
համագործակցում
է
զբաղվածության
տարածքային
կառավարման
ծառայությունների հետ.
14) բազմամասնագիտական խմբի անդամ է.
15) աշխատանքային գործունեության տարբեր ուղղությունների կազմակերպման
համար կազմում է համապատասխան փաստաթղթեր և իրականացված աշխատանքների
մասին ներկայացնում է հաշվետվություն ուսումնական հաստատության ղեկավարությանը:
2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի
գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական
պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի

այն դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են
պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները`
ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը, «Կրթության մասին»,
«Հանրակրթության մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Նախադպրոցական
կրթության մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց
կրթության մասին», «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքները, Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան
նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր.
2)
աշխատանքի
պաշտպանության,
առողջապահության,
մասնագիտական
կողմնորոշման, բնակչության զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության,
սոցիալական հոգեբանության, հատուկ կրթության հիմունքները, ակտիվ ուսուցման
մեթոդներ:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության սոցիալական մանկավարժի
պաշտոնն զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված
մասնագետ, մագիստրոս) մասնագիտական կրթություն (սոցիալական մանկավարժություն,
սոցիալական աշխատանք՝ մասնագիտություններ որակավորմամբ):
XI. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ (ԶԻՆՂԵԿ)
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1)
պլանավորում
և
իրականացնում
է
սովորողների
ուսուցումն
ու
դաստիարակությունը` հանրակրթության պետական և «Նախնական զինվորական
պատրաստություն» (ՆԶՊ) առարկայի չափորոշչին և ծրագրերին համապատասխան և
ղեկավարում է ռազմական գործն ուսումնասիրող խմբակների աշխատանքը.
2) ուսումնական հաստատության ղեկավարության և մանկավարժական կոլեկտիվի
հետ
համատեղ
իրականացնում
է
սովորողների
ռազմահայրենասիրական
դաստիարակությունը, պլանավորում և իրականացնում է սովորողների ուսուցումն ու
դաստիարակությունը` հանրակրթության պետական և ՆԶՊ առարկայի չափորոշչին և
ծրագրերին համապատասխան.
3) հաշվառում և պահպանում է ուսումնական զենքը, փոքր տրամաչափի
հրացանները, դրանց փամփուշտները` համաձայն «Զենքի մասին» ՀՀ օրենքի և այլ
նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների.
4) ֆիզիկական կուլտուրայի ուսուցչի հետ միասին կազմակերպում է բազմամարտի և
քաղպաշտպանության նորմատիվների ցուցանիշների հանձնումը.
5) սովորողներին մասնակից է դարձնում հրաձգության, ռազմակիրառական
մարզաձևերի ու քաղպաշտպանության համայնքային, մարզային, հանրապետական
մրցումներին, սպարտակիադաներին և այլ միջոցառումների.
6) ապահովում է շեֆություն ստանձնած զորամասերի, այլ ձեռնարկությունների,
կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը` ՆԶՊ դասավանդման որակը
բարելավելու նպատակով.
7) աջակցում է զինկոմիսարիատին` պատանիներին զինվորական ուսումնական
հաստատություններ ընդունվելը նախապատրաստելու համար, օգնում դասղեկներին
նախապատրաստելու նախազորակոչային տարիքի պատանիների փաստաթղթերը և
ապահովում նախազորակոչային հաշվառումը, նրանց կցագրումը զինկոմիսարիատին.
8) համագործակցում է ուսումնական հաստատության մյուս մանկավարժների,
հոգեբանի, սովորողների ծնողների (նրանց օրինական ներկայացուցիչների) հետ՝
սովորողների կրթության կազմակերպման և ընտանեկան դաստիարակության հարցերում.
9) համագործակցում է գործընկերների հետ` փորձի փոխանակման և
մասնագիտական գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով.
10) մասնակցում է մանկավարժական խորհրդի նիստերին.

11) սահմանված կարգով ստանում է զինվորական համազգեստ և այն կրում
աշխատանքի ընթացքում։
2. Հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի գիտելիքներին,
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն դրույթները, որոնք
վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են պաշտոնի նկարագրով
ամրագրված լիազորությունները`
ա. «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին»,«Զինապարտության մասին»,
«Զենքի մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», «Կրթության պետական տեսչության
մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության
մասին», Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Վարչական իրավախախտումների
վերաբերյալ օրենսգիրքը, «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական
ուսումնական հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի
կանոնադրությունը,
բ. ՆԶՊ առարկայի չափորոշչի և ծրագրերի պահանջները, իր պաշտոնային
պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան նորմատիվ
ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
գ. մանկավարժության տեսության և մեթոդիկայի, հոգեբանության, առաջին
բուժօգնության օգնության հիմունքները,
դ. աշխատանքի անվտանգության, սովորողների կյանքի և առողջության
պահպանման կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության զինղեկի պաշտոնն զբաղեցնողը
պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս)
կամ միջին մասնագիտական կրթություն, սպայական կոչում:
XII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) համաձայն հաստատության կանոնադրության՝ ապահովում է սովորողների և
մանկավարժական աշխատողների գրադարանային հավաքածուից և տեղեկատվական
միջոցներից անվճար օգտվելու իրավունքը, տրամադրում ուսումնական նյութի յուրացման
համար համապատասխան տեղեկատվություն՝ անկախ նյութական կրիչի ձևից (գիրք,
պարբերական և շարունակվող հրատարակություններ, թերթ, ամսագիր, տեսալսողական
նյութեր).
2) աջակցում է սովորողների և մանկավարժական աշխատողների ինքնակրթության
արդյունավետ կազմակերպմանը, մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական
զարգացմանը՝ ուսումնական ծրագրերին համապատասխանող, տարբեր կրիչների վրա
պարունակվող (գրքային ֆոնդ, թվային և մագնիսական կրիչներ) տեղեկատվության
տրամադրման միջոցով.
3) համապատասխան պայմաններ է ստեղծում սովորողների համագործակցային,
ստեղծագործական, հետազոտական և այլ հմտությունների զարգացման համար՝ ելնելով
նրանց տարիքային առանձնահատկություններից.
4) ձևավորում է հաստատության գրադարանային-մատենագիտական հավաքածուն,
կազմակերպում է հավաքածուի համալրումը, կանոնակարգումը, պահպանումը և
օգտվողներին տրամադրումը, վարում հավաքածուի այբբենական, թեմատիկ,
էլեկտրոնային քարտարանը (առկայության դեպքում), ըստ կարիքների, ստեղծում է
տվյալների բազա.
5) համալրում է դասագրքերի, գիտական, գիտահանրամատչելի, մեթոդական,
գեղարվեստական գրքերի, տեղեկատուների, ճյուղային գրականության ամբողջական
հավաքածու՝ թղթային և էլեկտրոնային կրիչներով.
6) կազմակերպում է ֆոնդի տեղաբաշխումը, պահպանումը, տեղեկատվության
տրամադրումը բաժանորդներին, վարում գրադարանային ֆոնդի տեղեկատումատենագիտական, այբբենական ցանկեր, թեմատիկ և էլեկտրոնային քարտադարան,

բաժանորդական քարտերի հաշվառում, հաստատության կարիքներից բխող տվյալների
բազա.
7) իրականացնում է պարբերաբար համալրվող տեղեկատվության վերլուծական
մշակում, տարբերակում, բաժանորդների խորհրդատվություն և անհատական
սպասարկում,
տրամադրում
ընթացիկ
տեղեկատվություն
մանկավարժական
աշխատողներին՝ կրթական գործընթացների կառավարման բարելավման համար.
8) համագործակցում է այլ գրադարանների և մշակութային հիմնարկների,
տեղեկատվական կենտրոնների հետ գրադարանային հավաքածուի համալրման և
արդյունավետ փորձի ներմուծման նպատակով.
9) աջակցում է սովորողներին՝ ընթերցասրահում դասերին պատրաստվելուն՝
օգտագործելով գրադարանային հավաքածուում առկա տեղեկատվությունը, այդ թվում`
էլեկտրոնային (համացանցի) ռեսուրսները.
10) օժանդակում է շնորհանդեսների, գրական քննարկումների, կինոդիտումների,
ներկայացումների, այլ մշակութային միջոցառումների կազմակերպմանը.
11) աջակցում է այցելուների ընթերցողական պահանջների բավարարմանը,
ապահովում ընթերցողներին գրադարանի ձեռք բերած նոր նմուշների վերաբերյալ
տեղեկատվությամբ:
2. Գրադարանավարի գիտելիքներին, կարողություններին և հմտություններին
ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթության ուսումնական հաստատության գրադարանավարի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն
դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են
պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները`
ա. «Կրթության մասին», «Հանրակրթության մասին», «Երեխայի իրավունքների
մասին», «Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության
մասին», «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին», «Տեղեկատվության
ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, «Հայաստանի
Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություն»
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության օրինակելի կանոնադրությունը, իր
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան
նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները,
մինչբժշկական օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության
պահպանման հիմնական կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության գրադարանավարի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է ունենա բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ,
մագիստրոս)
կամ
միջին
մասնագիտական
կրթություն`
համապատասխան
որակավորմամբ:
XIII. ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ԼԱԲՈՐԱՆՏԸ
1. Պաշտոնային պարտականությունները՝
1) լաբորանտը (ֆիզիկայի, քիմիայի, կենսաբանության) նախապատրաստում և
ապահովում է առարկայական ծրագրով նախատեսված լաբորատոր աշխատանքները.
2) լաբորատոր փորձից առաջ սովորողներին պարզաբանում է տվյալ լաբորատոր
աշխատանքի անվտանգության կանոնները և դասավանդող ուսուցչի հետ համատեղ
ապահովում դրանց կատարումը.
3) աշխատանք է տանում լաբորատորիայի նյութերի և սարքավորումների
հաշվառման,
սահմանված
կարգով
պահպանման,
ժամկետանց
նյութերի
և
սարքավորումների
ցանկի՝
հաստատության
ղեկավարությանը
դուրսգրման
ներկայացնելու (դասավանդող ուսուցչի գրավոր համաձայնությամբ) ուղղությամբ.
4) լաբորատոր փորձերից հետո ապահովում է չօգտագործված նյութերի, գործիքների
և սարքավորումների պահեստավորումը, անձամբ իրականացնում է թափոնների
անվտանգ վնասազերծումը, ոչնչացումը.

5) առաջարկություն է ներկայացնում տնօրենին լաբորատորիայի նյութերի և
սարքավորումների հարստացման ուղղությամբ:
2. Հանրակրթական ուսումնական հասատության լաբորանտի գիտելիքներին,
կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող ընդհանրական պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հաստատության լաբորանտի պաշտոնն
զբաղեցնողը պետք է իմանա ստորև նշված նորմատիվ իրավական ակտերի այն
դրույթները, որոնք վերաբերում են կրթության բնագավառին և կանոնակարգում են
պաշտոնի նկարագրով ամրագրված լիազորությունները`
ա. «Հանրակրթության մասին», «Երեխայի իրավունքների մասին», Հայաստանի
Հանրապետության օրենքները, առարկայական չափորոշիչները, ծրագրերը, իր
պաշտոնային պարտականություններին վերաբերող՝ նախարարության համապատասխան
նորմատիվ ակտերը, իրավական այլ փաստաթղթեր,
բ. անվտանգության տեխնիկայի, հակահրդեհային անվտանգության կանոնները,
մինչբժշկական օգնության հիմունքները, սովորողների կյանքի և առողջության
պահպանման հիմնական կանոնները:
3. Որակավորման պահանջները՝
1) հանրակրթական ուսումնական հասատության լաբորանտը պետք է ունենա
բարձրագույն (բակալավր, դիպլոմավորված մասնագետ, մագիստրոս) կամ միջին
մասնագիտական կրթություն:

(հավելվածը փոփ. 10.06.11 N 823-Ն)
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան
Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի
հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն
որոշման
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