
 

 Թեմա ժամ նպատակ վերջնարդյունք 

1. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ 

 

 

2 ժամ 

տեսա

կան  

Ծանոթացնել 

մանկավարժակ

ան 

աշխատողներին 

կրթության 

բնագավառի՝ 

իրենց 

գործունեության

ը վերաբերող 

օրենսդրությանը: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

վերապատրաստ

ման ավարտից 

հետո յուրացրած 

կլինի   

կրթության 

բնագավառի՝ 

իրենց 

գործունեությանը 

վերաբերող 

օրենսդրությունը: 

2. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 

2 ժամ 

գործն

ական 

Ներկայացնել  

նախադպրոցակ

ան կրթության պ

ետական 

կրթական 

չափորոշչի 

իրավական 

կարգավորման 

առանձնահատկ

ությունները: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

կտիրապետի 

օրենքով 

սահմանված 

չափորոշչի 

բովանդակության 

էությանը: 

3. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

2 ժամ 

տեսա

կան 

Դասընթացի 

ընթացքում 

կներկայացվի 

նախադպրոցակ

ան 

ուսումնական 

հաստատություն

ների օրինակելի 

կանոնադրությա

ն 

բովանդակությու

նը և 

կարգավորման 

ոլորտը: 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

տեղեկացված 

կլինի նշված 

իրավական 

ակտի 

օրենսդրական 

կարգավորմանը: 

4. ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ԵՎ 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ 

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

3 ժամ, 

որից՝ 

1 ժամ 

տեսա

կան, 2 

ժամ 

գործն

ական 

Դասընթացի 

ընթացքում 

մանրամասն 

կներկայացվի 

մանկավարժակ

ան 

աշխատողների 

պաշտոնային 

անվանացանկը, 

Մանկավարժակ

ան աշխատողը 

դասընթացի 

ավարտից հետո 

իրազեկված 

կլինի տվյալ 

բնագավառի 

պաշտոնային 

անվանացանկին, 



 

Ընդամենը -10 ժամ, որից՝ գործնական-5 ժամ, տեսական -5 ժամ:  

  

պաշտոնային 

պարտականությ

ունների 

կարգավորման, 

աշխատանքային 

օրենսդրության 

համատեքստում 

ինչպես նաև 

աշխատանքային 

հարաբերություն

ների 

կարգավորման 

օրենսդրական 

առանձնահատկո

ւթյուններին 

5.  ԱՄՓՈՓԻՉ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 1 ժամ 

գործն

ական 

  



․ ․ 

․ 

 

 

 

 

 

 

 



ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 20 ժամ 

 
 ԼՍԱՐԱՆԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 

(20 ժամ) 
ՆՊԱՏԱԿԸ 

ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

  տեսական գործնական  

 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

10 8 1.Զարգացնել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությու

նների, ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

ձևավորման և դրանց 

համարժեք 

արդյունավետ 

ուսումնադաստիարակ

չական գործընթաց  

կազմակերպելու 

վերաբերյալ, 

2.ծանոթացնել 

ոլորտում առկա նոր 

մոտեցումներին և 

մեթոդներին՝  

նպաստելով 

գործնական 

խնդիրների լուծմանը: 

1.Լուծումներ գտնել 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում՝ 

կիրառելով տարիքային և 

անհատական զարգացման 

առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ 

մասնագիտական 

գիտելիքները, 

2.սահմանել ուսումնական 

նպատակներն ու  

պլանավորել իր 

մանակավարժական 

գործունեությունը՝ հաշվի 

առնելով սովորողների 

անհատական 

առանձնահատկություները, 

3.ստեղծել հարգանքի և 

փոխըմբռնման վրա 

հիմնված բարենպաստ 

միջավայր: 

1

. 

Թեմա 1 

Նախադպրոցական 

տարիքի  երեխաների 

հոգեկան զարգացման 

առանձնահատկությո

ւնները տարիքային 

տարբեր 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

տարիքային 

պարբերացման և 

տարիքային 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

Տարիքային տարբեր  

փուլերում երեխաների 

զարգացման 

օրինաչափությունները և 

հոգեկան զարգացման 



շրջափուլերում. 

տարիքային ճգնաժամ 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝  

Նախադպրոցական 

տարիքի երեք 

փուլերի 

համեմատական 

վերլուծություն. 

տարիքային 

ճգնաժամի 

բնորոշումը.  

դրսևորումը 

նախադպրոցական 

տարիքում  

Անհատական, 

զույգերով և խմբերով 

թեմայի քննարկում, 

արդյունքների  

ներկայացում, 

իրավիճակների 

ստեղծում և 

նկարագրում, դեպքի 

ուսումնասիրում: 

ճգնաժամերի  մասին, 

ձևավորել 

համապատասխան 

հմտություններ և 

վարքագիծ 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

հետ աշխատելու 

համար: 

 

առանձնահատկությունները

: 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

լուծումներ գտնել 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում՝ 

կիրառելով 

մասնագիտական 

գիտելիքները 

նախադպրոցական տարիքի 

առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ: 

 

2

. 

Թեմա 2 

  Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

զարգացման և անձի 

ձևավորման 

գործոնները 

 

Գործնական 

աշխատանք 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները անձի 

ձևավորման և 

զարգացման վրա 

ազդող գործոնների 

վերաբերյալ:  

Մասնակիցները կիմանան՝ 

անձի ձևավորման և 

զարգացման վրա ազդող 

գերակայող գործոնները   

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

Կազմակերպել 

համապատասխան 

ուսումնադաստիարակչակ

ան գործընթաց 



Թեմա՝ Անձի 

ձևավորման վրա 

ազդող  գործոնները 

Բանավեճ-քննարկում 

3

. 

Թեմա 3 

Ճանաչողական 

հետաքրքրություններ

ի ձևավորումը 

նախադպրոցական 

տարիքում 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ 

Նախադպրոցական 

տարիքում երեխայի 

Ճանաչողական 

հետաքրքրություններ

ի խթանման 

մեխանիզմները 

Խմբային 

աշխատանք: 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

ձևավորման 

վերաբերյալ: 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

սաների ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

զարգացման վրա ազդող 

գործոնները: 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

Կիրառել սաների 

ճանաչողական 

հետաքրքրությունների 

բացահայտմանն ու 

զարգացմանը միտված 

մեթոդներ, գործնական 

առաջադրանքներ, 

վարժություններ և խաղեր: 

 Թեմա 4 

Խաղի դերը 

նախադպրոցականի 

հոգեկանի 

զարգացման գործում 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ Խաղը որպես 

աշխարհի ճանաչման 

միջոց 

Քննարկում-զրույց 

2 2 Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները երեխայի 

անհատականության 

վրա խաղային 

իրավիճակների 

ազդեցության 

վերաբերյալ:  

Մասնակիցները կիմանան՝ 

նախադպրոցական տարիքի 

երեխայի առաջատար 

գործունեության`խաղի, 

կարևոր նշանակության և 

խաղային իրավիճակների 

բազմազանության մասին  

 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

կարգավորել 

հարաբերությունները, լուծել 

խաղի ընթացքում ծագած 



կոնֆլիկտները, ցածր 

սոցիոմետրիկ կարգավիճակ 

ունեցող երեխաներին տալ 

վառ խաղային դերեր, 

ներառել ամաչկոտ, 

անվստահ, ոչ ակտիվ 

երեխաներին խաղային 

գործունեության մեջ 

4

. 

Թեմա 5 

Արդյունավետ 

կառավարում և 

հաղորդակցություն 

 

Գործնական 

աշխատանք 

Թեմա՝ Խմբում  

հոգեբանական 

մթնոլորտի 

բարելավման պլանի 

մշակում: 

Խմբային 

աշխատանք: 

 

 

2  Խորացնել և 

կատարելագործել 

մասնակիցների 

գիտելիքները 

հաղորդակցման 

գործառույթների, 

արդյունավետ 

կառավարման 

միջոցով բարենպաստ 

միջավայր 

ապահովելու 

վերաբերյալ: 

Մասնակիցները կիմանան՝ 

խնդրահարույց 

իրավիճակներում 

լուծումներ գտնելու 

ուղիները: 

 

Մասնակիցները 

կկարողանան՝ 

պլանավորել արդյունավետ 

կառավարելու, սաների հետ 

հոգեբանական դրական 

մթնոլորտ ապահովելու 

գործողություններ:  

Ամփոփիչ ստուգում /թեստային աշխատանք/ 2 ժամ 

Ընդամենը՝ 20 ժամ 

 

  



 

ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՆԵՐԱՌՈՒՄ -10 ժամ 

N Թեմայի վերնագիրը Ժամեր   

Տեսակա

ն 

  Գործնական Նպատակ Վերջնարդյունք 

1.  Ներառական կրթության 

փաստահենք ընկալում: 

Ներառական կրթության 

իրավական 

կարգավորումներ: 

 

Ներառական կրթության 

հիմքերը կարգավորող 

իրավական ակտերը: 

    

  

 

1ժամ 

 

   

 

Ուսումնասիրել 

ներառական 

կրթության 

իրավական 

կարգավորումն

երը: 

Ներառական 

կրթությունը 

մարդու 

իրավունքի 

տեսանկյունից, 

տալ 

մեկնաբանությո

ւններ: 

2.  Երեխաների ու նրանց 

կրթական կարիքների 

բազմազանությունը: 

 

Սովորողների 

կրթության կարիքների 

բացահայտում և 

գնահատում: 

 

 

1ժամ 

 

1 ժամ 

Բացահայտել և 

գնահատելկրթո

ւթյան 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների  

կարիքների 

առանահատկու

թյունները։ 

Կարող է 

վերհանել սանի 

սահմանափակ

ումները դրանց 

հաղթահարման

ը նպաստող 

գործոնները։ 

3.  Կրթության 

կազմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական աջակցության 

ծառայություններ` 

դպրոցական, 

տարածքային և 

հանրապետական 

մակարդակներ: 

 

Կրթության 

կարզմակերպման 

մանկավարժահոգեբան

ական  աջակցության 

ծառայությունների 

աշխատանքները: 

 

 

1ժամ 

 

1ժամ 

Պլանավորել 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության  

մեխանիզմներ 

սաների 

մասնակցությու

նն ապահովելու 

նպատակով  

Մանկավարժա

կան 

աշխատողը 

կարող է 

կազմակերպել 

պարապմունքն

եր կրթության 

առանձնահատ

ուկ 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

սանի կրթական 

գործընթացը,կի

րառել 

անհրաժեշտ 

գործիքակազմ 

4.  Ներառվող 

դասավանդում 

ռազմավարություններ, 

մոտեցումներ, կրթական 

 

 

 

1ժամ 

         

1ժամ 

 

 

 

       Զարգացնել 

կրթության 

առանձնահատ

ուկ 

 Տիրապետել 

ներառական 

կրթության 

ծրագրերի 



ծրագրերի 

հարմարեցումները:  

 

Տարբերակված 

ուսուցում անհատական 

ուսուցման 

պլանավորում: 

պայմանների 

կարիք ունեցող 

երեխաների 

կրթության 

գործընթացը 

արդյունավետ 

կազմակերպել

ու 

կարողություն

ները      

մշակմանը և 

կիրառմանը: 

5.  Համագործակցությունն 

ու 

փոխհարաբերություննե

րը ներառական 

կրթության 

համատեքստում:  

 

Ուսուցիչ-ծնող-

մասնագետ 

համագործակցության 

կարևորության 

դիտարկումը: 

 

 

 

1ժամ 

    

 

1ժամ 

 

Զարգացնել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության ձևերը և 

մանկավարժահ

ոգեբանական 

աջակցության 

ծառայությունն

երի 

համագործակց

ության 

շրջանակը 

Տիրապետել  

արդյունավետ 

համագործակց

ության 

կազմակերպմա

ն 

ձևերին,խոչընդ

ոտները 

հաղթահարելու 

մեթոդներին: 

6.  Ամփոփիչ ստուգում  1 ժամ   

7.  Ընդամենը՝  5 ժամ 5 ժամ   

 

«ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ԴԱՍԸՆԹԱՑ-10 ԺԱՄ 

 

 Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ  վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

զարգացման և 

կրթական 

արդյունքների 

գնահատում» բաժնի 

նպատակը, 

խնդիրները, 

ակնկալվող 

վերջնարդյունքները: 

Նախադպրոցական 

1  Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

գնահատուման 

խնդիրներին,  միջոցներին՝ 

շարունակական 

դիտարկում, փաստագրում 

և անհատական 

թղթապանակների վարում: 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 

կիմանա 

սաների 

զարգացման 

ընթացքի 



կրթության պետական 

կրթական 

չափորոշիչի  33-րդ 

կետում ամրագրված 

նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

գնահատումը, 

գնահատման 

միջոցները՝ 

շարունակական 

դիտարկում, 

փաստագրում և 

անհատական 

թղթապանակների 

վարում: 

դիտարկման և 

գնահատման 

համակարգի 

հիմնական 

միջոցները, 

դրանց 

կիրառման 

դերն ու 

նշանակությու

նը։ 

2. Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

առաջխաղացման 

գնահատման 

գլխավոր նպատակը 

ա/Գնահատման 

սկզբունքները: 

բ/Գնահատման 

տեսակները: 

Ձևավորող 

գնահատում 

2 1 Նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

աշխատողին ծանոթացնել 

գնահատուման 

սկզբունքներին, 

տեսակներին, ձևավորող 

գնահատմանը 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան 

աշխատողը 

կտիրապետի 

գնահատումա

ն 

սկզբունքների

ն, 

տեսակներին, 

ձևավորող 

գնահատմանը 

3. ՀՀ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

ներքին ու արտաքին 

գնահատման 

չափանիշներն ու 

իրականացման 

կարգը 

ա/ գործունեության 

ներքին  գնահատման 

չափանիշները 

բ/ նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության 

արտաքին 

2 1 Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

ուսումնական  

հաստատության 

գործունեության ներքին ու 

արտաքին գնահատման 

չափանիշներն 

Նախադպրոց

ական 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

անկավարժակ

ան աշխատողը 

կտիրապետի 

նախադպրոցա

կան 

ուսումնական  

հաստատությ

ան 

գործունեությա

ն ներքին ու 

արտաքին 



գնահատման 

չափանիշները 

գնահատման 

չափանիշներն 

4. Գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակում 

1 1 Ծանոթացնլ գնահատման 

նյութերի՝ 

առաջադրանքների, 

ռուբրիկների մշակման 

առանձնահատկություններ

ին։ 

Կկարողանա 

կիրառել 

ձևավորող 

գնահատման 

գ:ործիքներ և 

ռուբրիկներ 

՝ըստ 

նպատակի 

 Ամփոփիչ ստուգում 1    

 Ընդամենը` 10  ժամ 7 3   

 

 

«ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐ» ԲԱԺԻՆ-40 ժամ 

 

 
Թեմա դասա

խոսու

թյուն 

գործ

նակ

ան 

Նպատակ Վերջնարդյունք 

1. 

 

Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը 

2 
 

Ձևավորել 

պատկերացումներ 

մանկավարժության 

հասկացություններ

ի համակարգի 

մասին, սահմանել 

հիմնական 

հասկացություններ

ը  

Մեկնաբանել ն/դ 

մանկավարժության 

հասկացությունների 

համակարգը,  

2. 
Նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրները 

2 
 

Ծանոթացնել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրներին, 

նախանշել դրանց 

լուծումները  

Նպաստել 

նախադպրոցական 

մանկավարժության 

հիմնախնդիրների 

լուծմանը, 

մանկավարժական 

աշխատողի 

արդյունավետ 

գործունեությանը, 

հաստատության 

զարգացմանը։ 

3. 
Նախադպրոցական 

տարիքի երեխաների 

դաստիարակության 

բովանդակությունն ու 

մեթոդիկա 

2 2 Մանկավարժական 

աշխատողների  

մոտ ձևավորել   

արդյունավետ 

ուսումնադաստիա 

Կիրառել առավել 

արդյունավետ 

տեխնոլոգիաներ, 

վերլուծել կատարված 

աշխատանքներն 



 
րակչական 

աշխատանքների 

իրականացման 

հմտություններ։   

ուսումնադաստիարա

կչական գործընթացի 

արդյունավետության 

բարձրացման 

նպատակով։ 

4

․ 

Խոսքի զարգացման 

մաթեմատիկական 

տարրական 

պատկերացումների 

ինձ շրջապատող 

աշխարհի, 

երաժշտության, 

ֆիզիկական 

դաստիարակության, 

կերպարվեստ և 

կառուցողական 

աշխատանքի 

մեթոդիկաներ 

13 17 Մանկավարժական 

աշխատողների  

մոտ ձևավորել   

պատկերացումներ 

նշված 

դասընթացների 

նպատակների, 

խնդիրների, 

իրականացման 

արդյունավետ 

մեթոդների մասին  

Կարողանա կիրառել 

արդյունավետ 

մեթոդներ նշված 

դասընթացների 

պարապմունքների 

անցկացման  համար, 

կազմել 

պարապմունքների 

պլաններ, անցկացնել 

քննարկումներ 

 Ամփոփիչ 2    

 
Ընդամենը`  40  

  

 

  



Գրականություն  
  

  

1. Արնաուդյան Ա., Գյուլբուդաղյան Ա., Խաչատրյան Ս., Խրիմյան Ս., 

Պետրոսյան Մ./Մասնագիտական զարգացման ձեռնարկ ուսուցիչների 

համար/ - Եր.:  

Կրթության ազգային ինստիտուտի հրատ., 2004.- 180 էջ:  

2. Ղույումչյան Գ. Ե. /Մանկավարժություն:  Դասագիրք բուհերի համար: Երկու 

գրքով: Գիրք I, Գիրք II /– Եր.: Զանգակ-97, 2005թ., 464 էջ :  

3. Խրիմյան Ս., Հովսեփյան Ա., Մելքոնյան Մ., Էլոյան Ն., Շահրոքի Ֆ. /Դպրոցի 

ղեկավարում և կառավարում: Ձեռնարկ դպրոցի տնօրենների համար,   

ԱՅՌԵՔՍ, Երևան, 2003թ, 296 էջ:  

4. Մարինե Միքայելյան, Բռնության և զոհի հոգեբանություն, 

ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Ճարտարագետ, 2016թ. :  

5. Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В.,  “Психология управления”. 

Харьков, 1998г.  

6. Ղույումչյան Գ. Ե. /Մանկավարժություն:  Դասագիրք  բուհերի համար: Երկու 

գրքով:Գիրք I , /– Եր.: Զանգակ-97, 2005թ., 232 էջ  

7. Հ. Միտոյան, Լ. Սմբատյան /«Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի 

համար» Երևան 2010:  

8. Ս. Մարության, Ա. Դալլաքյան /«Նախադպրոցական մանկավարժություն» 

Բուհական դասագիրք. Երևան 2008թ.:  

9. Հ. Միտոյան /«Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար» Երևան 

2020թ.:  

10. Ռ. Ծառուկյան, Լ. Սմբատյան և ուրիշներ / «3-6 տարեկան երեխաների 

կրթական ծառայությունների կազմակերպումն այլընտրանքային 

մոդելներով» Երևան 2018/ :  

11. Ա.  Հովհաննիսյան  /«Նախադպրոցական  կրթական 

 համակարգում մանկավարժական գնահատումը» Երևան 2008թ.:  

12. Նախադպրոցական մանկավարժություն. է.Ա.Ալեքսանդրյանի 

խմբագրությամբ.  

- Երևան, 1992 թ.:  



13. Ամիրջանյան Յու.Ա., Սահակյան Ա.Ս.Մանկավարժություն.-Երևան, 2004 թ.:  

14. Ամիրջանյան Յու.Ա.ժամանակակից դիդակտիկա.-Երևան, 1990 թ.:  

15. Արզումանյան Ս.Ջ.Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում.-Երևան, 

2002 թ.:  

16. Արզումանյան Ս.Ջ.Հոգեբանություն.-Երևան, 2002 թ.:  

17. Լեոնտև Ա.Ա.Մանկավարժական հաղորդակցում.-Երևան, 1982 թ.:  

18. Մախչանյան ^.Համագործակցության մանկավարժություն.-Երևան, 1986 թ.:  

19. Մախչանյան  Հ.Ն.,  Մանուկյան  Ա.Հ.Մանկավարժության  րնդհանուր 

հիմունքներր.-Երևան, 1999 թ.:  

20. Մանուկյան Ա.Մ., Մանուկյան Մ.Մ. Մանկավարժական տեխնիկա և 

տեխնոլոգիա. - Երևան, 2000 թ.:  

21. Մանուկյան Ս.Պ.Մանկավարժագիտություն.-Երևան, 2000 - Ղույումչյան Գ.Ե. 

Մանկավարժություն (երկու հատոր).- Երևան, 2005 թ.:  

22. Ներսիսյան Լ.Ս. Կերպարվեստ և գեղարվեստական աշխատանք. - Երևան, 

2004 թ.:   

23. Վարդումյան Ս., Հարությունյան Լ., Ջաղինյան Ն., Վարելլա 

Գ.ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ. Տեսություններ, 

մեթոդներ, գնահատում (Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների 

համար), Երևան, 2003 թ.:  

24. Ձարլզ Թեմփլ, Քուրթիս Մերեդիթ, Ջինի Սթիլ Ինչպե՞ս են երեխաներր 

սովորում. հիմնական սկզբունքների ձևակերպում.- Երևան, 1997թ.:  

25. Ձարլզ Թեմփլ Մեթոդներ՝ բոլոր առարկայական ոլորտներում գործածելու 

համար.-ՆյուՅորք, 2001թ.:  

  

  

  

  

  

Օրենքներ և նորմատիվ իրավական ակտեր  
  

• «ՀՀ սահմանադրություն»  

• «Կրթության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենք  



• «Նախադպրոցական  ուսումնական  հաստատության  օրինակելի 

կանոնադրություն»  

• «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք  

• ՀՀ «Աշխատանքային օրենսգիրք»  

• «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Քաղաքացիների  առաջարկությունները,  դիմումներն  ու  բողոքները 

քննարկելու կարգի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հայաստանի  Հանրապետությունում  ստուգումների  կազմակերպման  և 

անցկացման կարգի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Լեզվի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենք  

• «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք  

• «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք  

• «Երեխաների իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք   

• «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք   

• «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք»  

• «Կրթության պետական տեսչության մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ  օրենսգիրք  

• «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Ընտանեկան օրենսգիրք»  

• «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենք  

• «Նվազագույն աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրենք  

• «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք  

• «ՀՀ-ում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք  

  

  
  

ՀՀ Կառավարության որոշումներ  
  

• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Նախադպրոցական 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչը հաստատելու մասին»   N 744-Ն 

որոշում :  



• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 13-ի «Հայաստանի 

Հանրապետության նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

գործունեության ներքին եվ արտաքին գնահատման չափանիշներն ու 

իրականացման կարգը հաստատելու մասին»   N 764-Ն որոշում:  

• ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի «Նախադպրոցական 

ուսումնական հաստատությունների` պետական բյուջեից մեկ սանի 

հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում՝ կրթության եվ զարգացման 

առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ 

ֆինանսավորման բարձրացված չափաքանակը սահմանելու մասին»   N 1169-Ն 

որոշում:  

  
Վարչապետի որոշումներ  

  
ՀՀ վարչապետի 2018 թ. հունիսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության կրթության 

տեսչական մարմնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին»  N 729-Լ որոշումֈ  

  

ՀՀ ԿԳՄՍ Նախարարի հրամաններ  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

հունվարի 14-ի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնօրենի 

ղեկավարման իրավունքի (հավաստագրման) համար վերապատրաստման, 

քննությունների եվ հավաստագրման կազմակերպման, հավաստագրի 

դադարեցման, ինչպես նաեվ հավաստագրման լիազոր մարմնի կազմավորման 

եվ գործունեության կարգը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

փետրվարի 17-ի «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության 

մանկավարժական աշխատողների ընտրության (նշանակման) կարգը 

հաստատելու մասին»  N 08-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2021 թվականի  

հոկտեմբերի 11-ի «Նախադպրոցական  հաստատություններ սաների 

ընդունելության կարգը սահմանելու մասին»  N 76-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2021 թվականի  

հոկտեմբերի 26-ի «Նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային, 

ծախսարդյունավետ մոդելները եվ դրանց ներդրման կարգը հաստատելու 

մասին»  N 20-Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2022 թվականի  

փետրվարի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական եվ համայնքային 

նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների օրինակելի 

հաստիքացուցակը սահմանելու եվ կրթության եվ գիտության նախարարի 2007 

թվականի հունվարի 26-ի n 29-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 

09Ն հրաման:  

• ՀՀ  կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարի 2020 թվականի  

հոկտեմբերի 7-ի «ՀՀ կրթության եվ գիտության նախարարի 2013 թվականի 

դեկտեմբերի 5-ի n 1354-ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու եվ «տարվա 



լավագույնները» մրցույթի անվանակարգերը, դրանց պահանջները եվ 

անցկացման կարգը հաստատելու»  N 37-Ն հրաման:  

  
 

 


