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ÈÔÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ
2013 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 26-Ç N 169/Ø Ññ³Ù³ÝÇ

àôëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ Ã³÷áõñ ï»ÕÁ Ñ³Ù³Éñ»Éáõ
ÙñóáõÛÃÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý µ³Ý³íáñ ÷áõÉÇ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

1. Ո՞րոնք են նախադպրոցական տարիքային փուլերը:
Պատասխան: Նախադպրոցական տարիքային փուլերն են`
վաղ տարիք-մինչև 3 տարեկան,
կրտսեր նախադպրոցական տարիք-3-5 տարեկան,
ավագ նախադպրոցական 5-6 տարեկան.

Հիմք՝ <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ÈÔÐ օրենք, հոդված 9, 2-րդ մաս:
2. Ինչու՞ է անհրաժեշտ մանկապարտեզ-ընտանիք համագործակցությունը:
Պատասխան: Ծնողների հետ համագործակցությունը վաղ մանկական և նախադպրոցական տարիքի երեխաների կրթական արդյունավետ ծրագրի անհրաժեշտ մասն է կազմում: Համագործակցության արդյունքում թե՛ ծնողը, թե՛ դաստիարակը արժեքավոր տեղեկություններ են ստանում
երեխայի կարողությունների, հետաքրքրությունների, համակրանքների ու հակակրանքների մասին:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
3. Որո՞նք են դիդակտիկ խաղերի կառուցվածքային բաղադրիչները:
Պատասխան: Նպատակ (խնդիր), գործողություն, հստակ կանոններ, որոնց կատարումը
պարտադիր է երեխաների համար և արդյունք:

Հիմք՝ §Մայրենի լեզվի դիդակտիկ խաղերը մանկապարտեզում. /ավագ խումբ/¦:

4.

Ինչի՞

հիման

վրա

են

հաստատվում

Պետական

և

համայնքային

ենթակայության

նախադպրոցական ոուսումնական հաստատությունների հաստիքացուցակները:
Պատասխան:

Կրթության

պետական

կառավարման

լիազորված

մարմնի

հաստատած

օրինակելի հաստիքացուցակի հիման վրա:

Հիմք՝ <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ÈÔÐ օրենք, հոդված 30, մաս 6
5. Ո՞րոնք են մանկապարտեզի և ընտանիքի համագործակցության ուղղությունները.

Պատասխան: Շաբաթական կամ ամսական լրատուներ, ծնողական ժողովներ, ծնողական
համաժողովներ, առավոտյան և օրվա 2-րդ կեսին հանդիպումներ, մտքերի փոխանակումներ, բաց
դռների

օրեր,

գաղափարների

ցերեկույթներ,

մանկավարժական

տոնավաճառ,

բարի

հյուրասրահներ,

գործերի

օրեր,

խորհրդատվություններ,

կլոր

սեղան,

զրույցներ,

տոնակատարություններ, սպորտային միջոցառումներ:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
6. Ի՞նչ եք հասկանում <<խաղը նախադպրոցականի առաջատար գործունեությունն է>> ասելով:
Պատասխան: Խաղը երեխայի հոգեկանում որակական փոփոխություններ է առաջացնում՝
նպաստելով հոգեկան բոլոր գործընթացների զարգացմանը: Նրանում սաղմնավորվում են
ուսումնական գործունեության հիմքերը, որը առաջատար է դառնում դպրոցական տարիներին:

Հիմք՝ Տարիքային և մաÝկավարժական հոգեբանություն, Ա. Վ. Պետրովսկու խմբագրությամբ, Ա.
Ա. Նալչաջյանի թարգմանությամբ, <<Լույս>> հրատարակչություն 1977թ.:

7. Ի՞նչ է աքսելերացիայի երևույթը:
Պատասխան: Acseleratio-բառը լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է <<արագացում>> և
բնութագրվում է աճող սերնդի արագընթաց ֆիզիկական զարգացմամբ, ֆիզիկական և սեռային
աննախադեպ արագ հասունացմամբ:
Հոգեբանները

պայմանավորում

են

աքսելերացիան

տեղեկատվական

հոսքի

կտրուկ

ավելացմամբ, ինչը նպաստում է հոգեկան գործընթացների առավել ինտենսիվ զարգացմանը;

Հիմք՝ §Նախադպրոցական մանկավարժություն¦ 2005 ուսումնական ձեռնարկ:
8. Ո՞րն է երեխայի մտավոր զարգացման և դաստիարակության հիմքը:
Պատասխան: Զգայական դաստիարակությունը:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
9. Ինչպիսի՞ որակավորման պահանջներ են սահմանված Նախադպրոցական ուսումնական
հաստատության դաստիարակի պաշտոն զբաղեցնողի համար
Պատասխան: Նախադպրոցական ուսումնական հաստատության դաստիարակի պաշտոն
զբաղեցնողը պետք է ունենա`
միջին

մասնագիտական

կամ

բարձրագույն

(բակալավր,

դիպլոմավորված

մասնագետ,

մագիստրոս), մասնագիտական կրթություն` համապատասխան որակավորմամբ կամ

վերջին

տասը տարվա ընթացքում նախադպրոցական կրթության ոլորտում կամ մանկավարժական
գործունեության առնվազն հինգ տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ:

Հիմք՝ <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ղեկավար և մանկավարժական
կազմի տարիֆաորակավորման բնութագրերը հաստատելու մասին >> ÈÔÐ կրթության և գիտության
նախարարի 13 ÑáõÝÇëÇ 2011 թվականի N111-Ý հրաման, IV բաժին, 3-րդ կետ:
10. Որո՞նք են դիդակտիկայի ավանդական սկզբունքները:
Պատասխան


Ուսուցման զննականության սկզբունքը,



Ուսուցման գիտականության և մատչելիության սկզբունքը,



Ուսուցման սիստեմատիկության և հաջորդականության սկզբունքը,



Ուսուցման ընթացքում գիտակցականության և ակտիվության սկզբունքը:

Հիմք՝ §Նախադպրոցական մանկավարժություն¦, 2005թ, ուսումնական ձեռնարկ:
11. Որո՞նք են դիդակտիկայի ժամանակակից սկզբունքները:
Պատասխան


Զարգացնող ուսուցման սկզբունք,



Դաստիարակող ուսուցման սկզբունք,



Տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների հաշվառման, անհատական մոտեցման սկզբունքները:

Հիմք՝ §Նախադպրոցական մանկավարժություն¦, 2005թ., ուսումնական ձեռնարկ:
12. Ի՞նչ է ձախլիկությունը:
Պատասխան:

Զարգացման

առանձնահատկություն,

որը

պայմանավորված

է

ուղեղի

կիսագնդերի գործունեությամբ:

Հիմք՝ §Ձախլիկների զարմանահրաշ աշխարհը¦, 2009թ., áõսումնամեթոդական ձեռնարկ:
13. Ինչի՞ն են նպաստում մատների վարժությունները:
Պատասխան: Խթանում են գլխուղեղի խոսքի կենտրոնները և կտրուկ ակտիվացնում խոսքային
գոտիների համաձայնեցված գործունեությունը, ինչն ի վերջո խթանում է խոսքի զարգացմանը,
ինչպես նաև նպաստում են մարդու ստեղագործական հնարավորությունների և մտածողության
զարգացանը:

Հիմք՝ §Հրաշք մատիկներ¦, 2010:
14. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում երեխաների տարիքային հենքի և
անհատական զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ինչպիսի՞ տարիքային խմբեր
են ձևավորվում:
Պատասխան

վաղ հասակի I խումբ-մինչև 1 տարեկան
վաղ հասակի I I խումբ-մեկից մինչև 2 տարեկան
կրտսեր առաջին խումբ-երկուսից երեք տարեկան
կրտսեր երկրորդ խումբ- երեքից չորս տարեկան
միջին խումբ- չորսից հինգ տարեկան
ավագ խումբ- հինգից վեց տարեկան

Հիմք՝

ÈÔÐ ԿԳ Ý³Ë³ñ³ñÇ 13 ÑáõÝÇëÇ

2011թ. N 113-Ü հրամանÁ §Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý

ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ V µ³ÅÇÝ, 6-ñ¹ Ï»ï, I-ÇÝ
»ÝÃ³Ï»ï :
15. Որո՞նք են աշխատանքային գործունեության կազմակերպման հիմնական ձևերը մանկապարտեզում:
Պատասխան:

Հանձնարարությունները,

հերթապահությունը,

ընդհանուր

աշխատանքը

/աշխատանք բակում՝ հողամասում, աշխատանք բնության անկյունում/, ինքնասպասարկումը,
առարկայական-գործնական աշխատանք, ձեռքի աշխատանք:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
16. Որո՞նք են խոսքի զարգացման պարապմունքների խնդիրները:
Պատասխան: Խոսքի հնչյունային կուլտուրայի դաստիարակում, խոսքի քերականական
կառուցվածքի ձևավորում, բառապաշարի հարստացում, կապակցված խոսքի զարգացում

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
17. Երեխայի զարգացման ո՞ր ոլորտներն են ներառվում նախադպրոցական տարիքի
երեխաների կրթության բովանդակության մեջ:
Պատասխան:

Նախադպրոցական

տարիքի

երեխաների

կրթության

բովանդակությունը

ներառում է զարգացման հետևյալ ոլորտները`
1. շարժողական ոլորտ,
2. խոսքի զարգացում,
3.հուզական, անձնային, սոցիալական զարգացում,
4.իմացական ոլորտ,
5. ինքնասպասարկում և անվտանգություն,
6.վերաբերմունք սովորելու նկատմամբ:

Հիմք՝ ÈÔÐ Î¶ Ý³Ë³ñ³ñÇ 13 ÑáõÝÇëÇ

2011Ã. N 113-Ü հրամանÁ, §Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý

ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦, VI µ³ÅÇÝ, 8-ñ¹ Ï»ï:

18. Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ժամանակակից դաստիարակը:

Պատասխան: Գրագետ, ազատ տիրապետի հայերեն գրավոր և բանավոր խոսքին, կարողանա
աշխատել համակարգչով, օգտվել համացանցից /ինտերնետից/. հմտորեն օգտվել կենցաղային
տեխնիկայից, տիրապետի մանկավարժական առաջադեմ տեխնոլոգիաների, մեթոդների, լինի
նախաձեռնող, պրպտող, ստեղծող-ստեղծագործող…:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
19. Որո՞նք են նախադպրոցական կրթության բնագավառի կառավարման մարմինները:
Պատասխան:
Նախադպրոցական կրթության համակարգի կառավարումն իրականացնում են.
ա) կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը,
բ) տեղական ինքնակառավարման մարմինները:

Հիմք՝ <<Նախադպրցական կրթության մասին>> ÈÔÐ օրենք, Հոդված 15:
20. Խաղերի ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Պատասխան: Սյուժետադերային խաղեր, դիդակտիկ, զարգացնող, թատերականացված խաղեր,
շարժախաղեր, խաղ-զվարճալիքներ, խաղային իրավիճակներ…:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:

21. Որո՞նք են կերպարվեստային գործունեության տեսակները:

Պատասխան: Նկարչություն, ապլիկացիա, ծեփ, կառուցողական, աշխատանք թղթով:
Հիմք՝ §Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
22. Խոսքի զարգացման ի՞նչ տեսակներ են իրականանում մանկապարտեզում:
Պատասխան: Ոտանավորի ուսուցում և խորացում, պատմումներ՝ իրենց բոլոր տեսակներով
(պլանով կամ ցուցումով, դաստիարակի օրինակով, կիսատ թողած պատմության շարունակում,
կոլեկտիվ պատմումներ նամակագրության ձևով, նկարով պատմումներ, ստեղծագործական
պատմումներ և այլն), վերապատմում, գեղարվեստական գրականության ընթերցանություն,
դիդակտիկ խաղ, զրույց:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:

23. Ո՞րն է դաստիարակի դերը դիդակտիկ խաղերի կազմակերպման գործում:
Պատասխան: Նախապատրաստում է խաղի անցկացման տեղը, ընտրում է որակյալ դիդակտիկ
նյութեր, ապահովում է երեխային առաջադրվող պահանջները, այն է` ճանաչողությունը, շփումը,
խաղը և ինքնահաստատումը, խաղն անցկացնում է հմտորեն, ուրախ և հետաքրքիր միջոցներով:

Հիմք՝ §Մայրենի լեզվի դիդակտիկ խաղերի կազմակերպումը մանկապարտեզում¦, Երևան,
2008թ.:
24. Մինչև ո՞ր տարիքի երեխաներն են ընդունվում նախադպրոցական հաստատություն և ինչպե՞ս:
Պատասխան:

Հաստատություն

ընդունվում

են

մինչև

վեց

տարեկան

երեխաները`

նախադպրոցական պետական կրթական չափորոշիչներով սահմանված տարիքային հենքի և
անհատական զարգացման առանձնահատկությունների հիման վրա ձևավորված խմբերում:

Հիմք՝ §ÈÔÐ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ¦ äà²Î ûñÇÝ³Ï»ÉÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝ, ÈÔÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007Ã. Ù³ñïÇ 27-Ç Ã. 131 áñáßáõÙ:
25. Æ±Ýã ¿ Ý»ñ³éáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ Ùï³íáñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ
Պատասխան:

Øï³íáñ

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ

Ý»ñ³éáõÙ

¿

»ñ»Ë³ÛÇ

ÇÝï»É»Ïïáõ³É

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, ÁÝÏ³ÉÙ³Ý, Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý, ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ¨
Ùï³íáñ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ:

Հիմք՝ §Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ¦:
26. ä³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÇÝãåÇëÇ± ï»ë³ÏÝ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½íÇó:
Պատասխան
1. àï³Ý³íáñÇ áõëáõóáõÙ ¨ Ëáñ³óáõÙ
2. ä³ïÙáõÙÝ»ñ
3. ì»ñ³å³ïÙáõÙ
4. ¶»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃÛáõÝ
5. ¸Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ
6. ¼ñáõÛó

Հիմք՝ §Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ¦:

27. Ի՞նչ է թեմատիկ ուսուցումը:
Պատասխան
Թեմատիկ ուսուցումը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի տարբեր բաժինների միավորում՝ մեկ
հետաքրքիր գաղափար ուսումնասիրելու միջոցով, որի մեջ ամփոփված են տարբեր առարկաներից
բովանդակային միավորներ:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
28. Որո՞նք են ուսուցման տեսության՝ դիդակտիկայի կարևորագույն հասկացությունները:
Պատասխան: Գիտելիքները, կարողությունները, հմտությունները:

Հիմք՝ <<Նախադպրոցական մանկավարժություն>>, 2005թ , ուսումնական ձեռնարկ:

29. Ի՞նչ է մեթոդը:
Պատասխան: Մեթոդը նպատակին հասնելու միջոց է, ուղի:

Հիմք՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն, 2005թ., ուսումնական ձեռնարկ:

30. Ի՞նչ լեզվով է իրականացվում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների,
ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների գործավարությունը:
Պատասխան՝ հայերեն:

Հիմք՝ §Լեզվի մասին¦ ÈÔÐ օրենք հոդվ.4 ա) կետ:
31. Ի՞նչ գիտություն է դիդակտիկան: Ի՞նչ է ուսումնասիրում այն:
Պատասխան: Դիդակտիկան մանկավարժության մասնաճյուղ է, ուսուցման և կրթության
մասին տեսական ու կիրառական գիտություն: Այն ներկայացնում է կրթության բովանդակությունը
և առաջարկում իրականացման մեթոդներ, միջոցներ և տեխնոլոգիաներ:

Հիմք՝ §Նախադպրոցական մանկավարժություն¦, 2005թ., ուսումնական ձեռնարկ:
32.

Մանկավարժական

հաղորդակցման

ինչպիսի՞

ոճեր

գիտեք

և

որի՞ն

եք

տալիս

նախապատվությունը:
Պատասխան: Դաստիարակության ուսումնակարգապահական և անհատակողմնորոշիչ մոդել:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
33. Ի՞նչ է նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշիչը:
Պատասխան: Չափորոշիչը նորմատիվ է, որը սահմանում է երեխայի զարգացման, կրթական
ծրագրերի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, երեխաների ուսումնական բեռնվածության
առավելագույն ծավալը և երեխաներին ներկայացվող որակական պահանջները:

Հիմք՝ ÈÔÐ Î¶ Ý³Ë³ñ³ñÇ 2011Ã. ÑáõÝÇëÇ 13-Ç N 113 - Ü Ññ³Ù³ÝÁ §Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ :
34. Ի՞նչ աշխատանք է իրականացնում դաստիարակը մանկապարտեզում:
Պատասխան: Դաստիարակը մանկապարտեզում մանկավարժական գործընթացի կազմակերպիչն ու ղեկավարն է։
Դաստիարակի պաշտոնեական պարտականությունները ներառում են սաների կյանքի և գործունեության պլանավորումը, ամենօրյա աշխատանքի կազմակերպումը, երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման, սոցիալական և աշխատանքային հարմարունակության պայմանների կազմակերպումը, երեխաների անհատական առանձնահատկությունների հաշվառմամբ` նրանց հետ
շտկողական-զարգացնող և հոգեֆիզիկական աշխատանքների կազմակերպումը:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
35. àñáÝù »Ý 5-6 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Պատասխան:
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ Ùï³íáñ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ ·»Õ³·Çï³-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝ
- Ý³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ áõëáõóÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ:

Հիմք՝ §Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ¦:
36. Ըստ ենթակայության` նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններն ինչպիսի՞ն
կարող են լինել:
Պատասխան: Պետական, համայնքային ենթակայության և ոչ պետական:

Հիմք՝ <<Նախադպրոցական կրթության մասին>> ÈÔÐ օրենք, հոդված 13, 1-ին մաս:
37. Ի՞նչ է ուշադրությունը: Որո՞նք են ուշադրության տեսակները:
Պատասխան: Ուշադրությունը մարդու հոգեկան ակտիվության ուղղվածությունն է դեպի այս
կամ այն առարկան կամ երևույթը: Ուշադրությունը լինում է կամածին և ոչ կամածին:

Հիմք՝ Ա.Նալչաջյան, Ս.Մկրտչյան, Հոգեբանության ներածություն-8, Երևան, 2001թ.:
38. Ի՞նչ եք հասկանում ճգնաժամային տարիք ասելով: Ի՞նչ գիտեք 3 տարեկանի ճգնաժամի
մասին:
Պատասխան: ճգնաժամերը կապված են երեխայի ինքնուրույնություն ձեռք բերելու ցանկության
հետ և արտահայտվում են աֆեկտիվ ռեակցիաներով:
3 տարեկանում փոխվում է երեխայի վարքը, մեծանում է նրա ինքնուրույնության ձգտումը: Նա
գիտակցում է, որ ինքնուրույն կարող է շատ գործողություններ կատարել և ուզում է լինել իր վարքի,
կամքի տերը ու պնդում է դա: Այդ դրսևորումները մեծահասակների կողմից գնահատվում են՝
որպես համառություն, կամակորություն: Երեխան ոչ միայն սկսում է թելադրել իր կամքը, այլ նաև
իր նշանակալիության ապացույցներ

է պահանջում` հրաժարվելով կատարել մեծահասակների

ասածները:

Հիմք՝ Ծնողական կրթություն, Վերապատրաստողների ուղեցուց, ՀՀ ԿԳՆ, ՄԱԿ-ի գրասենյակ,
<<Քայլ առ քայլ>> բարեգործական հմնադրամ, Երևան, 2005թ.:

39. Ի՞նչ է մտագրոհը կամ մտքերի տարափը:
Պատասխան:

Ինտերակտիվ

(փոխներգործուն)

մեթոդներից

ամենատարածվածն

է,

որի

նպատակը մտքերի կուտակման, բացահայտման, արտահայտման հնարավորության ստեղծումն է:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
40. Որո՞նք են մանկապարտեզում կիրառվող փոխգործուն (ինտերակտիվ) մեթոդները:
Պատասխան՝ մտագրոհ կամ մտքերի տարափ, զրույց, հարցեր ու հարցադրումներ, իրավիճակի
վերլուծություն, դերային խաղ, նկարներով ընթերցանություն:

Հիմք՝ §Ուսումնական ձեռնարկ մանկապարտեզի համար¦:
41. Ո՞րոնք են տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման ծրագրի
բաժինները մանկապարտեզի ավագ խմբում.
Պատասխան
 Քանակ և հաշիվ,
 մեծություն,
 ձև,
 տարածության մեջ կողմնորոշում,
 ժամանակի մեջ կողմնորոշում:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
42. Նախադպրոցական հաստատությունում տարիքային հենքի վրա խմբերի ձևավորման
անհնարինության դեպքում ինչպիսի՞ խմբեր են ձևավորվում և ինչպե՞ս է իրականացվում դրանց
գործունեությունը:
Պատասխան: Տարիքային հենքի վրա խմբերի ձևավորման անհնարինության դեպքում ձևավորվում
են տարատարիք (խառը) խմբեր, որոնց գործունեությունն իրականացվում է կրթության պետական
կառավարման լիազոր մարմնի գերատեսչական ակտերի պահանջներին համապատասխան:

Հիմք՝ ÈÔÐ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛáõÝ, ÈÔÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2007Ã. Ù³ñïÇ 27-Ç Ã. 131 áñáßáõÙ:
43. Ինչպե՞ս է կազմվում մանկապարտեզում օրվա ռեժիմը (կանոնակարգը):
Պատասխան: Մանկապարտեզում օրվա ռեժիմը կազմվում է ԿԳՆ-ի կողմից հաստատված
կրթական համալիր ծրագրով սահմանված օրվա օրինակելի ռեժիմի տարբերակի հիման վրա,
հաշվի առնելով տվյալ հաստատության պայմաններն ու առանձնահատկությունները:

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
44. Որո՞նք են երաժշտական գործունեության կազմակերպման ձևերը մանկապարտեզում:

Պատասխան՝ երաժշտական պարապմունքներ-երաժշտության ունկնդրում, երգեցողություն,
երաժշտառիթմիկ

շարժումներ-վարժություններ,

պարեր,

երաժշտական

խաղեր,տոներ

և

զվարճանքներ

Հիմք՝ §Մանկապարտեզի միջին խմբի կրթական համալիր ծրագիր¦:
45. Թվարկե՛ք նախադպրոցական կրթության ոլորտի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի
մասնակիցներին:
Պատասխան:
1. Նախադպրոցական տարիքի երեխաները
2. Կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմնի, տարածքային կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչները
3. Տնօրենները, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի գծով տնօրենների տեղակալները,
դաստիարակ-մեթոդիստները, դաստիարակները, ավագ դաստիարակները, ուսուցիչները, լոգոպեդուսուցիչները, հոգեբանները, սոցիալական մանկավարժները, ֆիզիկական կուլտուրայի գծով
հրահանգիչները,

երաժշտության

ուսուցիչները,

օղակների,

ստուդիաների,

խմբակների

ղեկավարները և այլ մասնագետներ
4. Բուժաշխատողները
5. Դաստիարակների օգնականները և դայակները
6. Ծնողները և նրանց օրինական ներկայացուցիչները
7. Նախադպրոցական կրթության ոլորտում համապատասխան կրթական ծառայություններ
մատուցելու իրավունք ունեցող ֆիզիկական անձինք

Հիմք՝ §Նախադպրցական կրթության մասին¦ ÈÔÐ օրենք, Հոդված 22:

46. Որո՞նք են դիդակտիկ խաղերի կառուցվածքային բաղադրիչները
Պատասխան: Նպատակ (խնդիր), գործողություն, հստակ կանոններ, որոնց կատարումը
պարտադիր է երեխաների համար և արդյունք:

Հիմք՝ §Մայրենի լեզվի դիդակտիկ խաղերը մանկապարտեզում (ավագ խումբ)¦, 2007:
47. Ե՞րբ և ի՞նչ ժամկետում աշխատողը կարող է հետ վերցնել աշխատանքային պայմանագրի
լուծման մասին ծանուցումը:
Պատասխան:
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի 3-րդ կետով աշխատողն իրավունք ունի
աշխատանքային պայմանագրի լուծման մասին ծանուցումը հետ վերցնելու ոչ ուշ, քան այն
ներկայացնելու օրվանից հետո՝ երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հիմք՝ ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք, Հոդված 112, կետ 3
48. Ո՞րն է դիդակտիկ վարժությունների նպատակը
Պատասխան: Այս կամ այն գործողության վերարտադրումն է, որը երեխաները կատարում են
ուղղակիորեն, կոնկրետ առաջադրանքի ձևով, որպես դաստիարակի հանձնարարություն:

Հիմք՝ §Դիդակտիկ խաղերը որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր
զարգացման միջոց¦, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ:
49. Ինչպիսի՞ն է նախադպրոցականի հիշողությունը:
Պատասխան:

Նախադպրոցականի

հիշողությունը

ոչ

կամածին

է.

մտապահումն

ու

պահպանումը տեղի է ունենում երեխաների կամքից անկախ:

Հիմք՝ Տարիքային և մակավարժական հոգեբանություն, Ա. Վ. Պետրովսկու խմբագրությամբ, Ա.
Ա. Նալչաջյանի թարգմանությամբ, <<Լույս>> հրատարակչություն 1977թ.:
50. Ի՞նչ եք հասկանում <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձ>>
ասելով:
(Հասկացությունը մեկնաբանեք ձեր բառերով)
Պատասխան:
Երեխա, որի ֆիզիկական և (կամ) մտավոր, հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները
խոչընդոտում են կրթական ծրագրերի յուրացմանը՝ առանց կրթության առանձնահատուկ
պայմանների:

Հիմք՝ §Նախադպրցական կրթության մասին¦ ÈÔÐ օրենք, Հոդված 2:

51. Æ±Ýã ¿ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÁ.
- ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ óáõÛó ïíáÕ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝ¹áõÝí³Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ¿

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇã, ÈÔÐ Î¶Ü Ññ. N 113, 13.06.11Ã.:
52. ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý
- åÉ³Ý³íáñáõÙÁ ¨ ë³Ý»ñÇ áõëáõóáõÙÝ áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ

ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ å³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ïÝûñ»ÝÇ
áõÕ»óáõÛó:
53. Þ³µ³Ã³Ï³Ý ù³ÝÇ± å³ñ³åÙáõÝù »Ý ³ÝóÏ³óÝáõÙ ³í³· ËÙµáõÙ
- 14+1

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã., ºñ¨³Ý:
54. à±ñ é»ÅÇÙ³ÛÇÝ å³ÑÇó Ñ»ïá »Ý ³ÝóÏ³óÝáõÙ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ
- Ý³Ë³×³ßÇó Ñ»ïá

ÐÇÙù` ÎñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 1999Ã.:
55. î³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÇó ù³ÝÇ± å³ñ³åÙáõÝù ¿ Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ³í³·
ËÙµáõÙ
- 40

ÐÇÙù` ì³Õ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ ³í³· ËÙµáõÙ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
56. ¶ñ³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ ù³ÝÇ± ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ »Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ ³í³·
ËÙµáõÙ
- 25 - 30 ñáå»

ÐÇÙù` ì³Õ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµáõÙ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
57. Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç »ñ»Ë³Ý»ñÁ ëáíáñáõ±Ù »Ý ·ñ»É ï³é»ñÁ
- ÙÇ³óÝáõÙ »Ý áõñí³·Í»ñÝ áõ Ý»ñÏáõÙ

ÐÇÙù` ì³Õ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµáõÙ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
58. ¶ñ³×³Ý³ãáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÇ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ

- µ³éÇ ÑÝãÛáõÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
ÐÇÙù` ì³Õ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµáõÙ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
59.¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ ù³ÝÇ± é»ÅÇÙ³ÛÇÝ å³Ñ»ñÇó ¿ µ³ÕÏ³ó³Í.
- ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ³é³íáïÛ³Ý Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÛáõÝ, Ý³Ë³×³ß, å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, ½µáë³Ýù,
ùáõÝ, Ñ»ï×³ßÇÏ, Ë³Õ-½í³ñ×³ÉÇù, ïáõÝ- ×³Ý³å³ñÑáõÙ

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ, 2008Ã. ºñ¨³Ý:
60. ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ û·Ý³Ï³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó »Ý.

-

å³Ñå³Ý»É

ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ

Ù³ùñáõÃÛáõÝÁ,

û·Ý»É

¹³ëïÇ³ñ³ÏÇÝ,

Ï³ï³ñ»É

Ýñ³

Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÑÇ·Ç»Ý³, ´. ²Ýç»ÉÛ³Ý, 1978Ã.,ºñ¨³Ý:
61. ÊÙµ»ñÇ ËïáõÃÛáõÝÁ Áëï ï³ñÇù³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ÙÇÝã¨ 1,1-3 ï, 3-6ï
- ÙÇÝã¨ 1ï.` 10-15, 1- 3 ï.` 15-20, 3-6ï. ` 25-30

ÐÇÙù`

ÈÔÐ

Î¶Ü

Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý

áõëáõÙÝ³Ï³Ý

Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý

ûñÇÝ³Ï»ÉÇ

Ñ³ëïÇù³óáõó³Ï, 2007Ã.:
62. Æ±Ýã ¿ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÇ Ù»ç
- ûñí³ é»ÅÇÙ³ÛÇÝ å³Ñ»ñÁ

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
÷³Ã»Ã, Ù»Ãá¹³Ï³Ý áõÕ»óáõÛó:
63. ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ û·Ý³Ï³ÝÁ Çñ³íáõÝù áõÝÇ± å³ñ³åÙáõÝù ³ÝóÏ³óÝ»É
-

áã

ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ û·Ý³Ï³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
64. ¸³ëïÇ³ñ³ÏÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ± ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ

- ³Ûá. µÅßÏ³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ³å³ÑáíáõÙ ¿ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ

ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ å³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
65. ÆÝãå»ë± í³ñí»É Ï³Ù³Ïáñ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï
- áõëáõÙÝ³ëÇñ»É

»ñ»Ë³ÛÇ

³ÝÑ³ï³Ï³Ý

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,

û·ï³·áñÍ»Éáí

µ³ó³ïñ³Ï³Ý- Ñ³Ùá½Çã Ù»Ãá¹Á

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³ÝÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, 2005Ã.ºñ¨³Ý:
66. ÌÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ Ç±Ýã Ó¨»ñ Ï³Ý.
- ÍÝáÕ³Ï³Ý ³ÝÏÛáõÝ, ÍÝáÕ³Ï³Ý ÅáÕáí, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ½ñáõÛó, ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ,
³Ûó»ÉáõÃÛáõÝ ïÝ»ñ, ³ßË³ï³Ýù ÍÝáÕ³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç Ñ»ï

ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ å³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ïÝûñ»ÝÇ
áõÕ»óáõÛó, äñ³Ï IV, 2011, ºñ¨³Ý:
67. à±í ¿ í³ñáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ³×³ËáõÙÝ»ñÇ Ù³ïÛ³ÝÁ

- ¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ
ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
68. ÒÙé³ÝÁ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ï³Ýáõ±Ù »Ý ½µáë³ÝùÇ

- ³Ûá
ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ÑÇ·Ç»Ý³Ý, ´. ²Ýç»ÉÛ³Ý, 1978Ã. ºñ¨³Ý:
69. à±í ¿ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ å³ñ³åÙáõÝùÁ
- ¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ

ÐÇÙù` ¸³ëïÇ³ñ³ÏÇ å³ßïáÝ³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
70. ²í³· ËÙµáõÙ ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙÇó ¨ ·ñ³×³Ý³ãáõÃÛáõÝÇó ù³ÝÇ± å³ñ³åÙáõÝù ¿
Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ß³µ³Ãí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
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ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
71. ºñ»Ë³ÛÇ µ³ñ»ÏÇñÃ í³ñùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ É³í³·áõÛÝ ÙÇçáóÁ á±ñÝ ¿
- µ³ñáÛ³·Çï³Ï³Ý ½ñáõÛóÝ»ñÁ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
72.

ÆÝãåÇëÇ±

Ù»Ãá¹Ý»ñáí

áõ

ÙÇçáóÝ»ñáí

Ñ³ëÝ»É

»ñ»Ë³Ý»ñÇ

¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý

¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ
- ¹ÇïáõÙÝ»ñÇ, ¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñÇ, ½µáë³ÝùÝ»ñÇ, ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý, Í»÷Ç å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ,
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, »ñ·»ñÇ, Ñ»ùÇ³ÃÇ ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÇ, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ÙÇçáóáí

ÐÇÙù` ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇùáõÙ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
73. üÇ½ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ

- ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ, ûñ·³ÝÇ½ÙÇ Ïá÷áõÙ, ×Çßï

Ï»óí³ÍùÇ

Ó¨³íáñáõÙ, µ³ñáÛ³Ï³Ù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ·Í»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
74.úñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÁ

ÇÝãù³±Ý

Å³Ù³Ý³Ï

å»ïù ¿ Ñ³ïÏ³óÝÇ ß³ñÅ³Ï³Ý

Ë³Õ»ñÇÝ

- 30 ñáå»Çó áã å³Ï³ë
ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
75.àñá±Ýù »Ý ýÇ½. ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ
- ù³ÛÉ, í³½ù, ó³ïÏ, Ý»ïáõÙ, Ù³·ÉóáõÙ, ëáÕ³ÝóáõÙ, Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
76. ÜÏ³ñãáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ
- ßñç³å³ïáÕ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ñÑÇ áõ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ å³ïÏ»ñáõÙÝ ¿ »ñ³Ý·³íáñÙ³Ý ¨
·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ïáí

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
77. ¶»Õ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÇÝãåÇëÇ± Ó¨»ñ Ï³Ý
-

Ë³Õ-å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ,

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ,

íÇÏïáñÇÝ³Ý»ñ,

ïáÝ³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ,

¿ùëÏáõñëÇ³Ý»ñ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
78.ÆÝãåÇëÇ± Ï»ñå³ñí»ëï³ÛÇÝ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ »Ý ³ÝóÏ³óíáõÙ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ

- ÝÏ³ñãáõÃÛ³Ý, Í»÷Ç, ³åÉÇÏ³óÇ³ÛÇ, Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ
ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã., ºñ¨³Ý:
79. Æ±Ýã ¿ Ë³ÕÁ »ñ»Ë³ÛÇ ÏÛ³ÝùáõÙ.

- Ë³ÕÁ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý ³ëå³ñ»½ ¿, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
¹ñë¨áñ»É Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝ, ×³ñåÏáõÃÛáõÝ, ÏáÉ»ÏïÇí Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
80. ÆÝãåÇëÇ± Ë³Õ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ

- ëÛáõÅ»ï³¹»ñ³ÛÇÝ, Ë³Õ-µ»Ù³Ï³Ý³óáõÙ, ß³ñÅ³Ë³Õ, ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ, ÇÝï»É»Ïïáõ³É
Ë³Õ, ³½³ï Ë³Õ, Ë³Õ ½í³ñ×³ÉÇùÝ»ñ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã., ºñ¨³Ý:
81. àñá±Ýù »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ
- Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ»ñÃ³å³ÑáõÃÛáõÝ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù, ÇÝùÝ³ëå³ë³ñÏáõÙ,
³é³ñÏ³Û³Ï³Ý -·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù, Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýù

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 1999Ã., ºñ¨³Ý:
82. Ò»éùÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ

- Ïïáñáí, Ã»Éáí, µÝ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñáí, ³åÉÇÏ³óÇ³, ÷³Ûïáí, Ï³íáí, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý
ÝÛáõÃ»ñáí

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 1999Ã. ºñ¨³Ý:
83. Æ±Ýã ·ñ³íÇã Å³Ù³ÝóÝ»ñ ·Çï»ù

- Ù³ñ½³Ï³Ý ½í³ñ×áõÃÛáõÝÝ»ñ, ïáÝ³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ
ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 1999Ã. ºñ¨³Ý:
84. Æ±Ýã ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇó
- ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ, Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ³í³· ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, 2007Ã. ºñ¨³Ý:
85.Þ³µ³Ã³Ï³Ý ù³ÝÇ± å³ñ³åÙáõÝù ¿ ³ÝóÏ³óíáõÙ 4-5 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ ËÙµáõÙ

- 12 å³ñ³åÙáõÝù
ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
86.ì»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó ëï³óí³Í Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Á (é»ÅÇÙÁ) å³ñï³¹Çñ áõÕ»óáõ±Ûó ¿ µáÉáñ
Ù³ÝÏ³å³ñï»½Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
-

Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ

Ù³ÝÏ³å³ñï»½

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ

å»ïù

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

¿

Ï³½ÙÇ

é»ÅÇÙ,

Çñ

áõÝ»Ý³Éáí

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ

¨
é»ÅÇÙÇ

ï³ñµ»ñ³ÏÁ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
87.àñá±Ýù »Ý å³ñ³åÙáõÝùÇó ¹áõñë ³ÝóÏ³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÇ Ó¨»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ
- ïáÝ»ñ, ½ñáõÛóÝ»ñ, Å³Ù³ÝóÝ»ñ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, óáõó³Ñ³Ý¹»ëÝ»ñ, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ë³Õ»ñ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
88. ØÇçÇÝ ËÙµáõÙ áñá±Ýù »Ý ï³ññ³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
µ³ÅÇÝÝ»ñÁ.
- ù³Ý³Ï

¨

Ñ³ßÇí,

Ù»ÍáõÃÛáõÝ, Ó¨, ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏáÕÙÝáñáßáõÙ, Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù»ç

ÏáÕÙÝáñáßáõÙ

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
89. ØÇçÇÝ ËÙµáõÙ ÙÇÝã¨ á±ñ Ãí³Ýß³ÝÝ»ñÇÝ »Ý Í³ÝáÃ³ÝáõÙ »ñ»Ë³Ý»ñÁ
- 1-5

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
90.

î³ññ³Ï³Ý

Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇó

ÙÇçÇÝ

ËÙµáõÙ

ï³ñ»Ï³Ý

ù³ÝÇ±

å³ñ³åÙáõÝù

Ý³Ë³ï»ëíáõÙ
- ï³ñ»Ï³Ý 36

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
91. î³ññ³Ï³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³ÛÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ ÙÇçÇÝ ËÙµáõÙ ù³ÝÇ± ï»ë³Ï »Ý ÉÇÝáõÙ
- Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³Ù³Ïóí³Í

¿

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
92. Æ±Üã Ù³ë»ñÇó ¿ µ³ÕÏ³ó³Í ÙÇçÇÝ ËÙµÇ »ñ³ÅßïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÁ
- Ý»ñ·ñ³íÇã, ÑÇÙÝ³Ï³Ý, ³Ù÷á÷Çã

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
93. Ìñ³·ñÇó ¹áõñë ÁÝ¹·ñÏí³Í »ñ·»ñÁ áõ±Ù ÏáÕÙÇó »Ý Ñ³ëï³ïíáõÙ
- Î¶ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó

ÐÇÙù` Ø³ÝÏ³å³ñï»½Ç ÙÇçÇÝ ËÙµÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·Çñ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2011Ã.:
94. Æ±Ýã ï»ë³ÏÝ»ñ áõÝ»Ý ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ»ñÁ
- ËáëùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý, »ñ³Åßï³Ï³Ý, Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý, µÝ³·Çï³Ï³Ý

ÐÇÙù` Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ»ñÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2007Ã.:
95. Æ±Ýã å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ë³Õ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
- Ï³ÝáÝÝ»ñÁ

ÐÇÙù` Ø³Ûñ»ÝÇ É»½íÇ ¹Ç¹³ÏïÇÏ Ë³Õ»ñÁ Ù³ÝÏ³å³ñï»½áõÙ, ÈÔÐ Î¶Ü, ²Æ, 2007Ã.:
96.ä³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ËÙµ»ñÇ ù³ÝÇ± Ñ»ñÃ³÷áË Ï³ñ»ÉÇ ¿
áõÝ»Ý³É
- 2- 3 Ñ»ñÃ³÷áË

ÐÇÙù` ²ßË³ï³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï
ËÙµ»ñáõÙ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, Ø. ê³ñ·ëÛ³Ý, 2008Ã.:
97. à±ñÝ ¿ Ý³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ
- µ³ñ»É³í»É ÁÝï³ÝÇùÇ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï

½³ñ·³óÙ³Ý

·áñÍáõÙ

ÐÇÙù` Ü³Ë³¹åñáó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, 2008Ã. ºñ¨³Ý:
98. à±ñÝ ¿ »ñ»Ë³Û³Ï»ÝïñáÝ áõëáõóáõÙÁ
- µ³ó³Ñ³Ûï»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñ»Ë³ÛÇ ³ÝÏñÏÝ»ÉÇáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ

ÐÇÙù` ¸åñáóÇ ß»ÙÇÝ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, 2007Ã., ºñ¨³Ý:
99. Æ±Ýã ¿ ÇÝï»ñ³ÏïÇí Ù»Ãá¹Á
- áõëáõó³Ý»É »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí

ÐÇÙù` ¸åñáóÇ ß»ÙÇÝ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, 2007Ã., ºñ¨³Ý:
100. ÆÝãåÇëÇ± å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ Ë³éÁ ËÙµ»ñáõÙ
- å³ñ³åÙáõÝù ³ÙµáÕç ËÙµÇ Ñ»ï, å³ñ³åÙáõÝù »ÝÃ³ËÙµ»ñáí, å³ñ³åÙáõÝù ³í³·
ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ Ñ»ï

ÐÇÙù` ¸åñáóÇ ß»ÙÇÝ, ². ÐáíÑ³ÝÝÇëÛ³Ý, 2007Ã., ºñ¨³Ý:

