
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   No        1334-Ա/Ք                            §27  ¦ 12      2011թ 

 
 
 

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ 2012/2013 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՏԱՐՎԱՆԻՑ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԴՐՎՈՂ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
(ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ  ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԵՐԸ  
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

 
Հիմք ընդունելով ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի հոկտեմբերի 10-

ի N N 1130-Ա/Ք, 1129-Ա/Ք, 1128-Ա/Ք, 1127-Ա/Ք, 1126-Ա/Ք, 1125-Ա/Ք, 1124-Ա/Ք, 1123-Ա/Ք, 1122-Ա/Ք, 
1121-Ա/Ք, 1120-Ա/Ք, 1119-Ա/Ք, 1118-Ա/Ք, 1117-Ա/Ք, 2011 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N N 1238-Ա/Ք, 
1239-Ա/Ք 2011 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N N 1186-Ա/Ք, 1187-Ա/Ք, 1188-Ա/Ք և 1189-Ա/Ք 
հրամանների 2-րդ կետերը և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011 թվականի 
դեկտեմբերի 22-ի  N 1320-Ա/Ք հրամանի 6-րդ և 9-րդ կետերը`   

 
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ. 

1. Հաստատել նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին 

մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 2012/2013 ուսումնական 

տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող ուսումնական հաստատությունների ցանկը` 

համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի: 

2. Ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին` պետական կրթական չափորոշիչների 

փորձարկման ընթացքի վերաբերյալ, վեցամսյա պարբերականությամբ, գրավոր հաշվետվություն 

ներկայացնել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն և ՄԿՈՒԶԱԿ, իսկ փորձարկումն 

ավարտվելուց հետո` ամփոփ հաշվետվություն` անհրաժեշտ գնահատումներով և 

առաջարկություններով: 

3. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մ. 

Մկրտչյանին: 

 

 Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü ºì ¶ÆîàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ð

Ðð²Ø²Ü 



 
 
 

                  

                    

                  Հավելված 1 

                                                                                                                          Հայաստանի Հանրապետության  

կրթության և գիտության նախարարի  

                                                                                                                      27 -ը դեկտեմբերի 2011թ.   

                N 1334 -Ա/Ք  հրամանի 

 

ՑԱՆԿ  
 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության պետական կրթական 
չափորոշիչները 2012/2013 ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող 
նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր իրականացնող 

ուսումնական հաստատությունների 
 
 

N Ներդրվող մասնագիտության անվանումը և 
որակավորումը Հաստատության անվանումը 

1. 

1003 <<Մեքենաների և մեխանիզմների 
էլեկտրասարքավորումների տեխնիկական 
շահագործում>>, որակավորումը`  
վերելակների էլեկտրամեխանիկ 

Հայաստանի պետական 
ճարտարագիտական համալսարանի 
նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) կրթական 
ծրագրով  

2. 
1207 <<Եռակցման աշխատանքների 
տեխնոլոգիա>>, որակավորումը`  
գազաեռակցող 

1. Արարատի տարածաշրջանային 
պետական քոլեջ 
2. Երևանի  պետական 
ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ 

3. 
1210 <<Մետաղների մեխանիկական մշակում 
հաստոցների և գծերի վրա>>, որակավորումը`  
ֆրեզող 

Կապանի թիվ 3 հատուկ 
կրթահամալիր 

4. 

2710 <<Յուղի, պանրի և կաթի 
արտադրության տեխնոլոգիա>>, 
որակավորումը` 
կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների 
արտադրության վարպետ 

Արագածոտնի տարածաշրջանային 
պետական քոլեջ  

Ստեփանավանի պրոֆեսոր Ա. 
Քալանթարի անվան պետական 
գյուղատնտեսական քոլեջ 

5. 

2902 <<Շինարարամոնտաժային և 
վերանորոգման աշխատանքների 
իրականացում>>, որակավորումը` 
շինարարական կառուցվածքների մոնտաժող 

Աբովյանի թիվ 1 արհեստագործական 
ուսումնարան  

6. 
2908 <<Հարդարման շինարարական 
աշխատանքների իրականացում>>, 

1.Գեղարքունիքի տարածաշրջանային 
պետական քոլեջ 



 
 
 

որակավորումը`  ծեփագործ 2. Երևանի թիվ 6 արհեստագործական 
ուսումնարան 

7. 
2908 <<Հարդարման շինարարական 
աշխատանքների իրականացում>>, 
որակավորումը` ներկարար 

Գյումրու թիվ 1 արհեստագործական 
ուսումնարան  

8. 

2915 <<Գազային սարքավորումների և 
ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական 
շահագործում>>, որակավորումը`  գազային 
սարքավորումների շահագործման և 
նորոգման փականագործ 

1.Մարալիկի արհեստագործական 
ուսումնարան 

2. Կոտայքի տարածաշրջանային 
պետական քոլեջ     

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

                Հավելված 2  

                                                                                                                  Հայաստանի Հանրապետության  

                                                                                                                  կրթության և գիտության նախարարի  

                                                                                                                   27-ը դեկտեմբերի 2011թ.   

     N 1334 -Ա/Ք  հրամանի 

 
ՑԱՆԿ  

 
Միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական չափորոշիչները 2012/2013 

ուսումնական տարվանից փորձարկման նպատակով ներդրվող միջին մասնագիտական 
կրթական ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների 

 
 

N 
 

Ներդրվող մասնագիտության անվանումը Հաստատության անվանումը 

1. 0202 <<Սոցիալական ապահովության 
կազմակերպում>>, որակավորումը`  
մենեջեր (կազմակերպիչ) 

Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ 

2. 0509 <<Ռեժիսուրա (ըստ 
տեսակների)>>, որակավորումը` ռեժիսոր 

1.Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ 

2.. Երևանի տարածաշրջանային թիվ 1  պետական 
քոլեջ,  

3. 0516 <<Արվեստի 
ստեղծագործությունների վերականգնում, 
կոնսերվացում և պահպանում>>, 
որակավորումը`   
նկարիչ-վերականգնող 

Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ 

4. 0606 <<Ապահովագրական գործ (ըստ 
ճյուղերի)>>, որակավորումը`  
ապահովագրական գործի մասնագետ 

Երևանի տարածաշրջանային թիվ 2  պետական 
քոլեջ,  

5. 0608 <<Առևտուր (ըստ ճյուղերի)>>, 
որակավորումը` կոմերսանտ 

1.Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջ 

2. Երևանի տարածաշրջանային թիվ 2  պետական 
քոլեջ,  

6. 1002 <<Էլեկտրահաղորդման գծերի 
տեղակայում և շահագործում>>, 
որակավորումը` տեխնիկ 

Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ  

7. 2302 <<Սպասարկման կազմակերպում 
հյուրանոցներում և զբոսաշրջային 

1. Երևանի տարածաշրջանային թիվ 2  պետական 
քոլեջ, 



 
 
 

համալիրներում>>, որակավորումը` 
մենեջեր, կազմակերպիչ 

2. Երևանի զբոսաշրջության, սպասարկման և 
սննդի արդյունաբերության  հայ-հունական 
պետական քոլեջ, 

8. 2708 <<Մսի և մսամթերքների 
տեխնոլոգիա>>, որակավորումը` տեխնիկ

Շիրակի ակադեմիկոս Մ. Թումանյանի անվան 
պետական գյուղատնտեսական քոլեջ 

9. 2902 <<Շենքերի և կառույցների 
շինարարություն և շահագործում>>, 
որակավորումը` տեխնիկ 

Երևանի Ճարտարապետության և 
շինարարության պետական համալսարանի  
միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով 

10. 2905 <<Ավտոմոբիլային ճանապարհների 
և օդանավակայանների շինարարություն 
և շահագործում>>, որակավորումը` 
տեխնիկ 

Աբովյանի պետական ճարտարագիտական 
քոլեջ 

11. 3109 <<Ձկնաբանություն և 
ձկնաբուծություն>>, որակավորումը` 
ձկնաբույծ 

Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ 

12. 3404 <<Արտադրանքի ստանդարտացում 
և համապատասխանության հավաստում 
(սերտիֆիկացում)` ըստ ճյուղերի>>, 
որակավորումը` տեխնիկ 

Երևանի պետական տեխնոլոգիական քոլեջ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


