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Լ Ր Ա Մ Ա

« 1 £ »
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Ն

2013թ.

N

ք. Սաեփաևակերա
%

2013 Թ. ԴՐՍԵԿՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՈՎ (ԷՔՍՏԵՌՆ) ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Ի ԿԱԶՍԱԿԵՐՊՍԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՍԱՆ
ԱՇ1ՍԱՏԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՍԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՍԱՍԻՆ
2,իմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի 2,սւնրապետությսւն կրթության և
գիտության նախարարի 2012 թ. հոկտեմբերի 23-ի Ւ1181-Ն հրամանով հաստատված
«Դրսեկությսւն ձևով (էքստեռն) փոխադրական և ավարտական քննություններ
կսպմակերպելու>> կարգի 20-րդ կետի և 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի պահանջներր'
£ՐԱՍԱՅՈՒՍ ԵՍ'
1.Դրսեկությսւն ձևով (էքստեռն) ավարտական քննություններ անցկացեելու իրավունքը
վերապահել Լեռնային Ղարաբաղի
հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության «Ս տ եփ ա նա կերտ ի Ա. Սախարովի անվաե հ. 8 ավագ դ պ ր ո ց »
պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:
2.հաստատել
2013 թ. դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական և պետական
ավարտական քննությունների կազմակերպման ու անցկացման աշխատակարգը և
ժամանակացույցը (հավելված 1, հավելված 2, հավելված 3):
3.հրամանի
կատարման
ապահովումը
հանձնարարել
նախարարության
աշխատակազմի կրթության և գիտության վարչությանը (պետ' Ռ. Սուսայելյան):
4.հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահում եմ ինձ:

Ս. ԱՍՐՅԱՆ

Լեոեայիե Ղարաբաղի Հանրապետության
Կրթության և գիտության նախարարի
2013 թվականի ապրիլի ֊? € ֊ի
N

> '•■>֊/1

հրամանի

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ՝ ԴՐՍԵԿՈԻԹՅԱՆ ՁԵՎՌՎ (ԷՔՍՏԵՌՆ) ԱՂԱՐՏԱԿԱՆ
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ
1. հիմնական կրթության վկայական ստանալու համար դրսեկները
(ռուսերեն,

անգլերեն,

«համաշխարհային
«Հայաստանի

ֆրանսերեն,

գերմաներեն,

պատմություն»,

աշխարհագրություն»

այլ

բնագիտական
(դրսեկի

օտար

«Ֆիզիկա»,

ընտրությամբ)

ե

«Ռուսացլեզու», «Օտար լեզու»
լեզու

դրսեկի

«Քիմիա»,

«Ռուսաց

ընտրությամբ),

«Կենսաբանություն»,

լեզու,

գրականություն»

(ռուսերենով ուսուցում ստացած դրսեկների համար) առարկաների քննությունները հանձնում են
գրավոր:
1) Քննական թեստերը կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության գնահատման ե
թեստավորման

կենտրոնը

(այսուհետ

ԳԹԿ)

առնվազն

4

թեստ

յուրաքանչյուր

առարկայից

գնահատման 20 բալային համակարգով:
2)

«2,սւ]ոց

եկեղեցու

«Ինֆորմատիկա»,

պատմություն»,

«Տեխնոլոգիա»,

«ՆԶՊ

ե

«2,ասարակսւգիտություն»,
անվտանգ

«Աշխարհագրություն»,

կենսագործունեություն»

առարկաների

քննությունները հանձնում են բանավոր: Քննական հարցատոմսերը կազմում են էքստեռն քննություններ
ընդունող դպրոցի (այսուհետ Դպրոց) համապատասխան մեթոդական միավորումները առնվազն 10
հարցատոմս յուրաքանչյուր առարկայից, գնահատման 10 բալային համակարգով:
2. Միջնակարգ կրթության ատեստատ ստանալու համար դրսեկները «Ռուսացլեզու», «Օտարլեզու»
(ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն,
«համաշխարհային

պատմություն»,

գերմաներեն կամ այլ օտար լեզու
բնագիտական

«Ֆիզիկա»,

դրսեկի ընտրությամբ),

«Քիմիա»,

«Կենսաբանություն»,

«Աշխարհագրություն» (դրսեկի ընտրությամբ), «Ռուսաց լեզու, գրականություն» (ռուսերենով ուսուցում
ստացած դրսեկների համար) առարկաների քննությունները հանձնում են գրավոր:
1) Քննական թեստերը կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի 2,անրապետությաե գնահատման ե
թեստավորման կենտրոնը առնվազն 4 թեստ յուրաքանչյուր առարկայից' գնահատման 20 բալային
համակարգով:
2) <2,այոց եկեղեցու պատմություն», «հասարակագիտություն», «Ինֆորմատիկա», «ՆԶՊ ե անվտանգ
կենսագործունեություն»

առարկաների

քննությունները

հանձնում

են

բանավոր:

Քննական

հարցատոմսերը կազմում են Դպրոցի համապատասխան մեթոդական միավորումները' առնվազն 10
հարցատոմս յուրաքանչյուր առարկայից գնահատման 10 բալային համակարգով:
ՅԴրսեկության ձեով (ավարտական

ուսումնական պլաններով նախատեսված առարկաներից)

քննությունները դրսեկները հանձնում են համաձայն հավելված 2-ի ե հավելված 3-ի:
4.2սւրցատոմսերով

կազմակերպվող

բանավոր

քննությունների

անցկացման

ժամանակ

յուրաքանչյուր դրսեկ վիճակահանությամբ ստանում է առանձին առաջադրանք (հարցատոմս): Դրսեկը,
բանավոր քննություններին նախապատրաստվելիս կարող է կատարել գրավոր համառոտագրում:
1)Դրսեկության

ձեով

քննությունների

արձանագրությունները

ե

գրավոր

աշխատանքները

պահպանվում են Դպրոցում, ավարտական փաստաթղթերը ստանալուց հետո' մեկ տարի:
5.2իմնսւկան կրթության վկայականում ե միջնակարգ կրթության ատեստատում ավարտական ե
պետական ավարտական քննական առարկանները գնահատվում են 20 բալային համակարգով, իսկ
տարեկան գնահատականները նշանակվում են

20 բալային համակարգից գնահատականները

վերածելով 10 բալային համակարգի:
1)Բանավոր քննությունները գնահատվում են
տարեկան գնահատականներ:

10

բալային համակարգով ե համարվում են

6.Գնահատականները գրանցելիս գնահատման 20 բալայինհսւմակարգից 10 բալային համակարգին
անցման համապատասխանությունը կատարվում է համաձայն հետևյալ սանդղակի'
8-9 միավոր-4

16-17 միավոր-8

10-11 միավոր-5

18-19 միավոր-9

12-13 միավոր-6

20 միավոր-10

14-15 միավոր-7
7.Դրսեկությսւն

ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունները կազմակերպելու և անցկացնելու

գործընթացը վերահսկվում է Լեռնային Ղսւրաբաղի հանրապետության կրթության և գիտության
նախարարության կողմից:
Ծանոթություն: Դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունները կազմակերպվում են «Դրսեկության ձնով
(էքստեռն) փոխադրական ե ավարտական քննություններ կազմակերպելու» կարզի ն սոցն աշխատակարգի պահանջների
համաձայն:

Հավելված 2
Լեոեայիե Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության և ցիտությաե նախարարի
2013թվականի ապրիլի £ .0 ֊ի

N <?հ / '' հրամանի

հիմնական կրթության վկայական ստանալու համար քննությունների կազմակերպման
ժամանակացույ ց

Առարկա

Քննության
անցկացման
եւյաևակր

Քննությունների
անցկացման օրնրր

նորմատիվի
հանձնում

24.05.2013թ.

1

Ֆիզկուլտուրա

2

ՆԶՊ և աեվաաեզ կենսագործունեություն

բանավոր

29.05.2013 թ.

3

■ձայոց եկնղեցու պատմություն

բանավոր

31.05.2013 թ.

4

հասարակագիտություն

բանավոր

03.06.2013 թ.

5

■ձսւյոց լեզու և գրակ.

գրավոր

05.06.2013 թ.

6

Տեխնոլոգիա

բանավոր

06.06.2013 թ.

7

Բնագիտություն

գրավոր

08.06.2013թ.

8

Աշխարհագրություն

բանավոր

10.06.2013 թ.

9

Մ աթեմատիկա

գրավոր

12.06.2013 թ.

10

Ինֆորմատիկա

բանավոր

14.06.2013 թ.

11

Օտար լեզու

գրավոր

15.06.2013թ.

12

ձամաշխարհայիե պատ մություն

գրավոր

17.06.2013թ.

13

2,այոց պատմություն

գրավոր

19.06.2013 թ.

14

Օտար լեզո ւ- անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմա ներեն կամ ռուսերեն

գրավոր

21.06.2013թ.

15

Ռուսաց լեզու, գրականություն
/ռուսերենով ուսուցում ստացած
դրսեկների հա մար/

գրավոր

22.06.2013թ.

16

Բնա գիտ ություն- ֆիզիկա, քիմիա,
կենսաբանություն, Հա յաստանի
սւ? խարհագրութ] ուե

գրավոր

24.06.2013 թ.
25.06.2013 թ.
26.06.2013 թ

Հավելված 3
Լեոևայիե Ղարաբաղի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2013թվականի ապրի]ի ՁյՕ -ի
N % 2 /Ս հրամանի

Միջնակարգ կրթության ատեստատ ստանալու համար քննությունների կազմակերպման
ժամանակացույ ց

Առարկա

Քննության
անցկացման
եզանակր

Քննությունների
անցկացման օրերր

նորմատիվի
հանձնում

24.05.2013թ.

1

Ֆիզկուլտուրա

2

ՆՋՊ և աևվսւսւէպ կենսագործունեություն

բանավոր

29.05.2013 թ.

3

2սւ]ոց եկեղեցու պատ մություն

բանավոր

31.05.2013 թ.

4

2այոց լեզու և զրակ.

գրավոր

03.06.2013 թ.

5

Բնագիտություն

գրավոր

06.06.2013թ.

6

հասարակագիտություն

բանավոր

08.06.2013 թ.

7

Մ աթեմատիկա

գրավոր

10.06.2013 թ.

8

Օտար լեզու

գրավոր

13.06.2013թ.

9

Ինֆորմատիկա

բանավոր

14.06.2013 թ.

10

2այոց պատմություն

գրավոր

17.06.2013 թ.

11

համաշխարհային պատմություն

գրավոր

19.06.2013թ.

12

Օտար լեզո ւ- անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն կամ ռուսերեն

գրավոր

21.06.2013թ.

13

Ռուսաց լեզու, գրականություն
/ռուսերենով ուսուցում ստացած
դրսեկների համար/

գրավոր

22.06.2013թ.

14

Բնա գիտ ություն- ֆիզիկա, քիմիա,
կենսաբանություն, Հայաստանի
աշխարհագրությ ուն

գրավոր

24.06.2013 թ.
25.06.2013 թ.
26.06.2013 թ

