ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
-------- 2018 թվականի N .... – Ա
«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Հիմք

ընդունելով

Հանրապետության

«Ազգային

սահմանադրական

ժողովի
օրենքի

կանոնակարգ»
65-րդ

հոդվածի

Հայաստանի
3-րդ

մասը՝

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1.

Հավանություն

տալ

«Հանրակրթության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը:
2.

Հայաստանի

նախաձեռնությունը

Հանրապետության

սահմանված

կարգով

կառավարության

օրենսդրական

ներկայացնել

Հայաստանի

Հանրապետության Ազգային ժողով:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարար

Լևոն Մկրտչյան

ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2009
թվականի օգոստոսի 15-ի ՀՕ-160-Ն օրենքի այսուհետ` Օրենք 38-րդ հոդվածի 5-րդ
մասում «2018» թիվը փոխարինել «2023» թվով:
Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան
հաջորդող տասներորդ օրվանից:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայումս «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասի
համաձայն՝ ուսումնական հաստատությունում աշխատող այն ուսուցիչները, որոնք չեն
համապատասխանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով
(ուսումնական հաստատության ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը, որը ստացել է մանկավարժական
համապատասխան որակավորում (բակալավրի, մագիստրոսի, դիպլոմավորված մասնագետի
կրթական աստիճանով) կամ ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը տարվա ընթացքում

մանկավարժական

(կամ

ուսուցչական)

գործունեության

առնվազն

5

տարվա

աշխատանքային ստաժ։) սահմանված պահանջներին, կարող են շարունակել իրենց
մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 20-ը, եթե մինչև այդ
չեն ապահովում ուսուցչին ներկայացվող պահանջները:
Նշված

դրույթը

հնարավորություն

է

տալիս

ուսումնական

հաստատությունում

աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցչի, ով չի համապատասխանում «Հանրակրթության մասին»
ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պահանջներին, մինչև 2018 թվականի
օգոստոսի 20-ը ստանալ բարձրագույն կրթություն մանկավարժական համապատասխան
որակավորմամբ՝ ապահովելով օրենքով սահմանված պահանջը:
2. Առաջարկվող կարգավորման նպատակը
Օրենքի դրույթի ամրագրումից հետո «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ
հոդվածի 1-ին մասով

սահմանված պահանջներին չհամապատասխանող ուսուցիչներին

հնարավորություն է տրվել հեռակա ուսուցմամբ ստանալ բարձրագույն կրթություն:

ընդամենը

կանայք

ընդամենը

կանայք

ընդամենը

կանայք

ընդամենը

կանայք

ընդամենը

կանայք

թերի
բարձրագույն

ունեն
միջնակարգ
ընդհանուր
կրթություն

Կանայք

բարձրագույն

ավարտել են
չհավատարմ
ագրված բուհ

ընդամենը

Ընդամենը

միջին
մասնագիտակ
ան

2010-11

40376

34196

34256

29218

721

580

5159

4254

84

73

156

71

2011-12

41757

35117

36028

30530

537

409

4963

4066

56

44

173

68

2012-13

40830

34405

35591

30246

427

294

4597

3768

46

37

169

60

2013-14

39797

33738

35081

29997

345

246

4194

3417

37

28

140

50

2014-15

39018

33149

34713

29746

290

209

3857

3125

40

30

118

39

2015-16

38690

32965

34774

29867

259

188

3515

2854

29

21

113

35

2016-17

38273

32635

34699

29806

236

176

3208

2597

32

24

98

32

2010-2011-ից 2016-2017 ուսումնական տարիների տվյալների ուսումնասիրությունից
պարզ է դառնում, որ մեծ թվով ուսուցիչներ օգտվել են ընձեռված հնարավորությունից,
ուստի ենթադրվում է, որ նշված ժամկետը երկարաձգելու պարագայում` վերջիններիս թիվը
կավելանա:
Ելնելով վերոգրյալից՝ նպատակահարմար է «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի
38-րդ հոդվածի 5-րդ մասում կատարել փոփոխություն՝ սահմանելով, որ այն ուսուցիչները,
որոնք չեն համապատասխանում «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1ին մասով սահմանված պահանջներին, կարող են շարունակել իրենց մասնագիտական
գործունեությունը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 20-ը:
3. Ակնկալվող արդյունքը
Օրենքի

ընդունումը

հնարավորություն

կընձեռնի

միջին

մասնագիտական

որակավորում ունեցող ուսուցիչների, որոնք ունեն երկար տարիների աշխատանքային
ստաժ և սովորողների հետ կրթական և դաստիարակչական աշխատանքների մեծ փորձ,
շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի
20-ը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Օրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ օրենքների ընդունման
անհրաժեշտության բացակայության մասին
Օրենքի

նախագծի

ընդունման

կապակցությամբ

այլ

օրենքների

ընդունման

անհրաժեշտություն չկա:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Օրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ պետական բյուջեի եկամուտների էական
նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման վերաբերյալ

Օրենքի նախագծի ընդունման առնչությամբ պետական բյուջեի եկամուտների էական
նվազեցում կամ ծախսերի ավելացում չի նախատեսվում:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
««ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
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ՕՐԵՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Առարկության,
առաջարկության
հեղինակը, Գրության
ստացման
ամսաթիվը, համարը
ՀՀ առողջապահության
նախարարություն
ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի
նախարարություն
Օրենսդրության
կարգավորման ազգային
կենտրոն հիմնադրամ

ՀՀ տնտեսական
զարգացման և
ներդրումների
նախարարություն
ՀՀ ֆինանսների
նախարարություն
ՀՀ տարածքային
կառավարման և
զարգացման
նախարարություն

Առարկության, առաջարկության
բովանդակությունը

Եզրակացություն

Կատարված
փոփոխություն

Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ
օրենքի 26-րդ հոդվածի 5-րդ
մասում առաջարկվող «2028»
թիվը փոխարինել «2023» թվով:
Ըստ սույն հոդվածի 1-ին մասի
սահմանված պահանջների՝
«ուսումնական հաստատության
ուսուցիչ կարող է լինել այն անձը,
որը ստացել է մանկավարժական
համապատասխան որակավորում
կամ ունի բարձրագույն կրթություն
և մանկավարժական
գործունեության առնվազն 5
տարվա աշխատանքային
ստաժ:»: Ուստի այն ուսուցիչները,
որոնք այս պահի դրությամբ չեն
համապատասխանում սույն
հոդվածի 1-ին մասով սահմանված
պահանջներին, 2018 թվականի
օգոստոսի 20-ից սկսած կունենան
5 տարի ժամանակ, որպեսզի
բավարարեն սահմանված
պահանջները մանկավարժական
համապատասխան որակավորում
ձեռք բերելու միջոցով կամ
ունենալով 5 տարվա
աշխատանքային ստաժ 2023
թվականի դրությամբ:
Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան

Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան

Ընդունվել է:

Կատարվել է
համապատասխան
փոփոխություն:

7.
8.
9.
10.

ՀՀ բնապահպանության
նախարարություն
Երևանի
քաղաքապետարան
ՀՀ արդարադատության
նախարարություն
ՀՀ կառավարության
աշխատակազմ

Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
Առաջարկություններ և
դիտողություններ չկան
ՀՀ կրթության և գիտության
նախարար Լևոն Մկրտչյանին՝
նախագծի 1-ին հոդվածում «2028»
թիվը փոխարինել «2023» թվով:

Ընդունվել է:

Նախագիծը
խմբագրվել է:

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2009 թվականի
սեպտեմբերի 23-ի N 1104-Ն որոշման պահանջներով

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման վերաբերյալ

«Հանրակրթության

մասին»

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենքում

փոփոխություն

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումն առողջապահության բնագավառի վրա
ազդեցություն չի ունենա:
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)` մրցակցության
բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման

Նախագծի` մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման
նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:

Գնահատման նախնական

փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով նախատեսվում է, որ միջին մասնագիտական
որակավորում ունեցող ուսուցիչների, որոնք ունեն երկար տարիների աշխատանքային ստաժ և
սովորողների հետ կրթական և դաստիարակչական աշխատանքների մեծ փորձ, շարունակել իրենց
մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի 20-ը:

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ առանձին ապրանքային
շուկայի հետ, ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ առանձին ապրանքային շուկայում
մրցակցային միջավայրի վրա ազդեցությունը բացակայում է:
Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` արձանագրվել է Նախագծի
ընդունմամբ մրցակցային միջավայրի վրա զգալի ազդեցություն չհայտնաբերվելու
եզրակացություն։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ)` տնտեսական, այդ թվում`
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության
գնահատման
Նախագծի` գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության
գնահատման նպատակով իրականացվել են նախնական դիտարկումներ:
Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագծով նախատեսվում է, որ միջին
մասնագիտական

որակավորում

ունեցող

ուսուցիչների,

որոնք

ունեն

երկար

տարիների

աշխատանքային ստաժ և սովորողների հետ կրթական և դաստիարակչական աշխատանքների
մեծ փորձ, շարունակել իրենց մասնագիտական գործունեությունը մինչև 2023 թվականի օգոստոսի
20-ը:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը` Նախագծի ընդունման և կիրարկման արդյունքում
գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա նախատեսվում է չեզոք ազդեցություն։
ՀՀ տնտեսական զարգացման և
ներդրումների նախարարություն

Եզրակացություն
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման
«Հանրակրթության

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության
ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»
ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման
համաձայն:
Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության
գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության ոլորտի և դրա առանձին
ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա:

Նախագիծը`
ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն.
բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի չեզոք ազդեցություն:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարություն

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
Իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման վերաբերյալ
Իրավական ակտի նախագծի անվանում
«Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու
մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ
Իրավական ակտի նախագիծ մշակող մարմնի անվանում
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Իրավական ակտի տեսակ
Օրենք
Ոլորտ
Կրթություն և գիտություն
Հանրային քննարկման ժամկետ
13/12/2017 - 28/12/2017
Ստացված առաջարկների արդյունքներ
Ստացվել է 2 առաջարկ (կայքում առկա առաջարկներից)
Ամփոփվել է 2 առաջարկ
Քվեարկության արդյունքներ
12 կողմ
5 դեմ

Տեղեկանքը գեներացվել է www.e-draft.am կայքի կողմից
09/01/2018

