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ք. Ստեփանակերտ
20 1 6 -2 0 1 7 ուստ ա րում ԼՂՀ դպ րոցա կա նների ա ռա րկա յա կա ն
օլիմպ իա դա յի ա նցկա ցմա ն մա սին
Հանրակրթական առարկաների նկատմամբ հատուկ կարողություններ ունեցող և առանձին
հետաքրքրություն ցուցաբերած սովորողների վերհանման, ինչպես նաև գիտության հիմունքների
ուսումնասիրման նկատմամբ սովորողների շրջանում հետաքրքրություն առաջացնելու
նպատակով
հ ր ա մ ա յ ու մ ե մ '
1.
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում 2016-2017 ուստարում դպրոցականների
առարկայական օլիմպիադան կազմակերպել ու անցկացնել 3 փուլով' ներքոբերյալ
առարկաների գծով.
- հայոց լեզու, հայ գրականություն, օտար լեզու /անգլերեն, ռուսաց լեզու, գերմաներեն,
ֆրանսերեն/, պատմություն, հայոց եկեղեցու պատմություն, աշխարհագրություն, քիմիա,
կենսաբանություն, մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և նախնական զինվորական
պատրաստություն.
- դպրոցական' 1-ին փուլ
- 2017թ.հունվարի 12-25-ը
- շրջանային /քաղաքային/' 2-րդ փուլ
- 2017թ.հունվարի 31-ից փետրվարի 15-ը
- հանրապետական' 3-րդ փուլ
- 2017թ.փետրվարի 18-ից մարտի 15-ը,
Ստեփ. հ.8 ավագ դպրոցում:
- Օլիմպիադայի շրջանային /քաղաքային/ փուլում մաթեմատիկա, ֆիզիկա, ինֆորմատիկա,
քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից օլիմպիադաներն անցկացնել
համաձայն
1-6
հավելվածների
/կցվում
են/:
Նշված
առարկաների
արդյունքները
նախարարություն ներկայացնել համապատասխան ժամանակահատվածներում և ըստ
ներկայացվող 1-3 աղյուսակների /կցվում են/:
մնացած առարկաներից օլիմպիադան անցկացնել հետևյալ ժամանակացույցով.
- հա յ գրականություն առարկայի օլիմպիադան անցկացնել փետրվարի 1-ին.
- հա յոց լեզու առարկայի օլիմպիադան անցկացնել փետրվարի 3-ին:
- ռուսաց լեզու առարկայի օլիմպ իադան անցկացնել փետրվարի 4-ին:
- անգւերեն առարկայի օլիմպ իա դա ն անցկացնել փետրվարի 7-ին:
- գերմաներեն, ֆրանսերեն առարկաների օլիմպիադաներն անցկացնել փետրվարի 9-ին:
- նախնական զինվորական պատրաստություն և հա յոց եկեղեցու պատմություն առարկաների
օլիմպիադաներն անցկացնել փետրվարի 11-ին:
- պատմություն առարկայի օլիմպիադան անցկացնել փետրվարի 13-ին:
2. Օլիմպիադաների կազմակերպման ու անցկացման համար ստեղծել կազմկոմիտե' հետևյալ
կազմով.
Համբարձումյան Մ.
ԼՂՀ
կրթության,
գիտության
և
սպորտի
/այսուհետ'
նախարարություն/ փոխնախարար, կազմկոմիտեի նախագահ
Մոաայելյան Ռ.
ԼՂՀ ԿԳՍ նախարարության ԿԳ վարչության պետ, կազմկոմիտեի
նախագահի տեղակալ
Մխիթարյան Մ.
նախարարության կրթության պետական տեսչության բաժնի վարիչ
Բոզիյան Ռ.
ԿԳ վարչության հանրակրթության բաժնի վարիչ
Մարգարյան Կ.
Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության և
սպորտի բաժնի վարիչ

Բաղունց Մ.
- նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչ
Թևոսյան Մ.
- նախարարության տնտեսվար
Գևորգյան Լ
- Ստեփանակերտի №.8 ավագ դպրոցի տնօրեն
3.
Նախարարության կրթության և գիտության վարչությանը, կրթության պետական
տեսչությանը'
ա/ նախապատրաստել ԼՂՀ դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի շրջանային
/քաղաքային/ 2-րդ փուլի անցկացման առաջադրանքները' ժամկետը մինչև հունվարի 25-ը
/էլեկտրոնային և թղթային տարբերակով/.
բ/ Լրատվական միջոցներով, «Լուսարար» պաշտոնաթերթի էջերում լուսաբանել ԼՂՀ
դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների նախապատրաստման ընթացքն ու
արդյունքները.
գ/ «ԼՂՀ դպրոցականների 2016-2017 ուստարվա հանրապետական օլիմպիադայի
արդյունքների մասին» հարցը ներկայացնել նախարարին կից խորհրդակցության քննարկմանը:
4. Ընդունել ի գիտություն, որ'
ա/ օլիմպիադայի 1-ին փուլի առաջադրանքները կազմվում են ԼՂՀ շրջանների
վարչակազմերի և Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակազմերի կրթության և
սպորտի բաժինների /այսուհետ' կրթության բաժիններ/ առարկայական մեթոդխորհուրդների
կողմից'
հանրակրթական
դպրոցների
առարկայական
մեթոդխորհուրդների
առաջարկությունների հիման վրա.
բ/ օլիմպիադայի 2-րդ փուլի առաջադրանքները, բացի մաթեմատիկա, ֆիզիկա,
ինֆորմատիկա, քիմիա, կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից, կազմվում են
նախարարության մասնագետների կողմից.
գ1 օլիմպիադայի հանրապետական 3-րդ փուլն անց է կացվում ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության կողմից կազմված մարզային փուլի առաջադրանքներով /ժամանակացույցը և
ըստ առարկաների հանրապետական փուլի մասնակիցների սահմանված թվաքանակի
տեղեկությունները լրացուցիչ կտրամադրվեն /հավելված 1 և 2/.
դ/ ԼՂՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական 3-րդ փուլում
հաղթող
ճանաչված
դպրոցականները
և
նրանց
դասավանդող
ուսուցիչները
համապատասխանաբար կպարգևատրվեն նախարարության դիպլոմներով, գովասանագրերով,
պատվոգրերով և դրամական պարգևներով.
ե/ օլիմպիադայի 3-րդ փուլի հաղթողները կմասնակցեն ՀՀ դպրոցականների
առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլին:
5. Կրթության և սպորտի բաժինների վարիչներին'
սահմանված ժամկետներում կազմակերպել ու անցկացնել օլիմպիադայի դպրոցական և
շրջանային /քաղաքային/ փուլերը և մինչև 2017թ. փետրվարի 18-ը նախարարության ԿԳ
վարչություն ներկայացնել շրջանային /քաղաքային/ փուլում հաղթող ճանաչված ու
հանրապետական փուլին մասնակցելու իրավունք նվաճած դպրոցականների ցուցակներն ըստ
առարկաների ու ըստ դասարանների, ինչպես նաև մանրամասն հաշվետվություն ըստ
պահանջվող ձևի' հավելված 3,4 /կցվում են/:
6. Նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնի վարիչին'
ԼՂՀ
դպրոցականների
առարկայական
օլիմպիադայի
հանրապետական
փուլի
կազմակերպման, ինչպես նաև օլիմպիական թիմերի ՀՀ տարբեր քաղաքներում կայանալիք ԼՂՀ
դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաներին մասնակցությունն ապահովելու համար
պահանջվող ժամկետներում կազմել ծախսերի նախահաշիվներն ու ներկայացնել հաստատման:
7. Ընդհանուր բաժնին'
սույն հրամանի բովանդակությունը տեղեկացնել նախարարության պատասխանատու
աշխատողներին ու կրթության և սպորտի բպվիխների վարիչներին:
8. Սույն հրամանի կատարման վ ^ա փ վ Լ խ ^^յո ւն ը հանձնարարել նախարարության ԿԳ
վարչության պետ Ռ. Մուսայելյանին:
//֊:
'Օ -. ^

Ա Ա ՍՐՅԱՆ

Հավելված 6
Լ Ղ Հ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հ ո ւնվ ա ր ի ^/ ֊ի

ձ / է ք հրամանի

2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների «Աշխարհագրություն»
առարկայի օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1.

Սույն

Լեռնային

ընթացակարգով

Ղարաբաղի

կարգավորվում

Հանրապետության

են

2016-2017

ուսումնական

դպրոցականների

տարվա

«Աշխարհագրություն»

առարկայի օլիմպիադայի /այսուհետ' Օլիմպիադա/ կազմակերպման և անցկացման հետ
կապված հարաբերությունները:
2.

Սույն

ընթացակարգով

սահմանված

աղյուսակների

ձևանմուշները,

առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և Օլիմպադայի վերաբերյալ այլ
տեղեկությունները տեղադրվում են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
3. Օլիմպիադան կազմակերպվում է չորս փուլով' առաջին /դպրոցական/, երկրորդ
/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' ԼՂՀ/ և չորրորդ /եզրափակիչ' ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է երեք խմբերով.
I

խումբ' 9-րդ դաս.,

5.

Ցածր

II խումբ' 10-րդ դաս.,

դասարանում սովորողը

III խումբ' 11-12-րդ դաս.:

կարող է մասնակցել ավելի

բարձր

խմբի

սովորողների օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի դպրոցական փուլից բացի, մնացած երեք փուլերի տարբերակները'
ըստ խմբերի, կազմում է ՀՀ հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8.

Առաջին

փուլին

կարող

է

մասնակցել

ցանկացած

սովորող'

այդ

մասին

տեղեկացնելով դպրոցի տնօրինությանը:
9.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ. հունվարի 28-ը
ներառյալ դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը, ըստ աղյուսակ
1-ի, ներկայացնում է նախարարություն:
10. ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի
կրթության և գիտության վարչությունը մինչև 2017թ. հունվարի 31-ը ներառյալ
մասնակիցների ցուցակները ըստ աղյուսակ 2-ի ներկայացնում է ՀՀ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուլի մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
12. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. փետրվարի 10-ին ժամը
12:30-ին:
13. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում:

14.

Շրջանների

շրջվարչա կազմեր ի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները պատասխանների լրացված ձևաթղթերը
հանձնում են ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն'

մինչև 2017թ.

փետրվարի 13-ը, ժամը 17:00:

15. ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը
պատասխանների
ձևաթղթերը
ներկայացնում
է
նախարարություն, մինչև փետրվարի 15-ը, ժամը 17:00:

ՀՀ

շրջաններից ստացված

կրթության

և

գիտության

16. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
17. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
աշակերտները' «

հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:

18. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. մարտի 2-ին ժամը 10:00-ին:
19. Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

աշխատանքները

ստուգում

է

ԱՂ< կրթության,

գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը:
20. Օլիմպիադայի
կատարվում

երրորդ

փուլի

աշխատանքների

արդյունքների

բողոքարկումը

է օլիմպիադայի անցկացման վայրում կամ ԱՂՀ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարությունում , առարկայական հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:

21. Երրորդ փուլի հաղթողները պարգևատրվում են ԱՂՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
22.

Օլիմպիադայի

միավորները

(ըստ

երրորդ

աղյուսակ

փուլի
3-ի)

մասնակիցների
ԼՂՀ

կրթության,

ցուցակները

և

ստացած

գիտության

և

սպորտի

նախարարությունը մինչև 2017թ. մարտի 6-ը ներկայացնում է Հ Հ հանրապետական
կազմկոմիտե' info@olymp.am էլեկտրոնային հասցեով:

23. Օլիմպիադայի չորրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. ապրիլի 10-ին և 11-ին, ժամը
10:00֊ ին, ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
24. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ
ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման:
25. Օլիմպիադայի չորրորդ
կատարվում է օլիմպիադայի
կողմից նշանակված ժամին:

փուլի աշխատանքների արդյունքների բողոքարկումը

անցկացման

վայրում,

առարկայական

հանձնաժողովի

26. ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից չորրորդ փուլի մասնակիցներին տրվում են
օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
27. Չորրորդ փուլի հաղթողները պարգևատրվում են ՀՀ ԿԳ նախարարության
դիպլոմներով:
28.

Օլիմպիադայի

չորրորդ

փուլի'

10-12-րդ

դասարանների

դիպլոմակիրները

համարվում են աշխարհագրության միջազգային օլիմպիադայի ՀՀ թիմի հավակնորդներ:

Հավելված 5
Լ Ղ Հ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հունվարի

֊ի

հրամանի

2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների «Քիմիա» առարկայի
օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1.

Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2016-2017 ուսումնական տարվա

Լեռնային

Ղարաբաղի

Հանրապետության

դպրոցականների

«Քիմիա»

առարկայի

օլիմպիադայի /այսուհետ' Օլիմպիադա/ կազմակերպման և անցկացման հետ կապված
հարաբերությունները:
2.

Սույն

ընթացակարգով

սահմանված

աղյուսակների

ձևանմուշները,

առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և Օլիմպադայի վերաբերյալ այլ
տեղեկությունները տեղադրվում են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
Յ.Օլիմպիադան կազմակերպվում է չորս փուլով' առաջին /դպրոցական/, երկրորդ
/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' ԼՂՀ/ և չորրորդ /եզրափակիչ' ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է երեք խմբերով.
I

խումբ' 9-րդ դաս.,

5.

II խումբ' 10-րդ դաս., III խումբ' 11-12-րդ դաս.:

Ցածր դասարանում սովորողը կարող է մասնակցել ավելի բարձր խմբի

սովորողների օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի դպրոցական փուլից բացի մնացած երեք փուլերի տարբերակները'
ըստ խմբերի, կազմում է ՀՀ հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8. Առաջին փուլին կարող է մասնակցել
տեղեկացնելով դպրոցի տնօրինությանը:
9.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

ցանկացած

սովորող'

Ստեփանակերտի

այդ

մասին

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ.

հունվարի 27-ը

ներառյալ դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը ըստ աղյուսակ 1ի, ներկայացնում է նախարարություն:
10.
ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի
կրթության և գիտության վարչությունը մինչև 2017թ. հունվարի 29-ը ներառյալ
մասնակիցների ցուցակները, ըստ աղյուսակ 2-ի ներկայացնում է ՀՀ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուլի մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և 1յէ).3րոո6ժս.3րո կայքերում:
12. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. փետրվարի 2-ին ժամը
12:30-ին:
13. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում:
14.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները պատասխանների լրացված ձևաթղթերը
հանձնում են ԱՂ< կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
փետրվարի 3-ը, ժամը 17:00:

մինչև 2017թ.

16. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԼՂՀ. կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
17. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
աշակերտները' «

հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:

18. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. փետրվարի 21-ին, ժամը 10:00ին:
19. Օլիմպիադայի
երրորդ փուլի աշխատանքները ստուգում է ԼՂ < կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը:
20. Օլիմպիադայի
կատարվում

երրորդ

փուլի

աշխատանքների

արդյունքների

բողոքարկումը

է օլիմպիադայի անցկացման վայրում կամ Լ Ղ < կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարությունում, առարկայական հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:
21. Երրորդ փուլի հաղթողները պարգևատրվում են ԼՂ Հ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
22. Օլիմպիադայի երրորդ փուլի մասնակիցների ցուցակները և ստացած միավորները
(ըստ աղյուսակ 3-ի) ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը մինչև
2017թ. փետրվարի 24-ը ներկայացնում է ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտե' info@olymp.am
էլեկտրոնային հասցեով:
23. Օլիմպիադայի չորրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. ապրիլիի 3-ին և 4-ին սկիզբը'
ժամը 10:00- ին' ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
24. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ
ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման:
25. Օլիմպիադայի չորրորդ
կատարվում է

օլիմպիադայի

փուլի աշխատանքների արդյունքների բողոքարկումը

անցկացման

վայրում,

առարկայական

հանձնաժողովի

կողմից նշանակված ժամին:
26. ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից չորրորդ փուլի մասնակիցներին տրվում են
օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
27. Չորրորդ փուլի
դիպլոմներով:
28.

Օլիմպիադայի

հաղթողները
չորրորդ

պարգևատրվում են ՀՀ

փուլի'

10-12-րդ

ԿԳ նախարարության

դասարանների

դիպլոմակիրները

համարվում են քիմիայի միջազգային օլիմպիադայի ՀՀ թիմի հավակնորդներ:

Հավելված 4
Լ Ղ Հ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հունվարի

֊ի

հրամանի

2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների «Ինֆորմատիկա» առարկայի
օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1.

Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2016-2017 ուսումնական տարվա

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցականների «Ինֆորմատիկա» առարկայի
օլիմպիադայի /այսուհետ' Օլիմպիադա/ կազմակերպման և անցկացման հետ կապված
հարաբերությունները:
2.

Սույն

ընթացակարգով

սահմանված

աղյուսակների

ձևանմուշները,

առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և Օլիմպադայի վերաբերյալ այլ
տեղեկությունները տեղադրվում Են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
3. Օլիմպիադան կազմակերպվում է չորս փուլով' առաջին /դպրոցական/, երկրորդ
/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' ԼՂՀ/ և չորրորդ /եզրափակիչ' ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է հանրակրթական դպրոցում սովորող և 0, 0++ կամ
Րյտշյ1 ծրագրավորման լեզուներից որևէ մեկին տիրապետող աշակերտների համար' մեկ
տարբերակով:
5. Ցածր դասարանում սովորողը կարող է մասնակցել օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի դպրոցական փուլից բացի, մնացած երեք փուլերի տարբերակները'
ըստ խմբերի, կազմում է ՀՀ հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8. Առաջին փուլին կարող է մասնակցել 4-րդ կետում

նշված ծրագրավորման

լեզուներից որևէ մեկին տիրապետող ցանկացած սովորող' այդ մասին տեղեկացնելով
դպրոցի տնօրինությանը:
9.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ. հունվարի 30-ը
ներառյալ դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը, ըստ աղյուսակ
1-ի, ներկայացնում է նախարարություն:
10. ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի
կրթության և գիտության վարչությունը մինչև 2017թ. փետրվարի 3-ը ներառյալ
մասնակիցների ցուցակները, ըստ աղյուսակ 2-ի ներկայացնում է ՀՀ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուլի մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
12. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. փետրվարի 14-ին, ժամը
12:30-ին' առցանց /օնլայն/ եղանակով: Օլիմպիադայի անցկացման գործընթացին և
ստուգման համակարգին ծանոթանալու նպատակով փետրվարի 13-ին, ժամը 14:00-ին
կանցկացվի փորձնական, ուսուցողական փուլ:
13. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում:
14. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԱՂ< կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության կողմից սահմանված վայրում:

15. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
աշակերտները' «

հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:

16. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. փետրվարի 28-ին ժամը
10:00-ին առցանց /օնլայն/ եղանակով:
17. Երրորդ փուլի հաղթողներն պարգևատրվում են ԱՂՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
18. Օլիմպիադայի չորորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. ապրիլիի 8-ին և 9-ին, ժամը
10:00- ին' ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
19. Չորրորդ փուլին մասնակցում են երրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ
ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման:
20. ՀՀ ԿԳ Նախարարության կողմից չորրորդ փուլի մասնակիցներին տրվում են
օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
21. Չորրորդ փուլի հաղթողները պարգևատրվում են ՀՀ
դիպլոմներով:
22.

Օլիմպիադայի

չորրորդ

փուլի

10-12-րդ

ԿԳ նախարարության

դասարանների

դիպլոմակիրները

համարվում են ինֆորմատիկայի միջազգային օլիմպիադայի ՀՀ թիմի հավակնորդներ:

Հավելված 3
ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հունվարի

֊ի

հրամանի

2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների «Կենսաբանություն»
առարկայի օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1.

Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2016-2017 ուսումնական տարվա

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցականների «Կենսաբանություն» առարկայի
օլիմպիադայի /այսուհետ' Օլիմպիադա/ կազմակերպման և անցկացման հետ կապված
հարաբերությունները:
2.

Սույն

ընթացակարգով

սահմանված

աղյուսակների

ձևանմուշները,

առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և Օլիմպադայի վերաբերյալ այլ
տեղեկությունները տեղադրվում են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
3. Օլիմպիադան կազմակերպվում է չորս փուլով' առաջին /դպրոցական/, երկրորդ
/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' ԼՂՀ/ և չորրորդ /եզրափակիչ ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է երեք խմբերով.
I

խումբ' 9-րդ դաս.,

II խումբ' 10-րդ դաս.,

III խումբ' 11-12-րդ դաս.:

5. Ցածր դասարանում սովորողը կարող է մասնակցել ավելի բարձր խմբի սովորողների
օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի դպրոցական փուլից բացի, մնացած երեք փուլերի տարբերակները'
ըստ խմբերի, կազմում է ՀՀ հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8.

Առաջին

փուլին

կարող

է

մասնակցել

ցանկացած

սովորող'

այդ

մասին

տեղեկացնելով դպրոցի տնօրինությանը:
9.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ. հունվարի 27-ը
ներառյալ դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը ըստ աղյուսակ
1-ի, ներկայացնում է նախարարություն:
10.
ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի
կրթության և գիտության վարչությունը մինչև 2017թ. հունվարի 29-ը ներառյալ
մասնակիցների ցուցակները, ըստ աղյուսակ 2-ի, ներկայացնում է ՀՀ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուլի մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
12. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. փետրվարի 6-ին ժամը
12:30-ին:
13. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում:
14.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները պատասխանների լրացված ձևաթղթերը
հանձնում են ԼՂ Հ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն
փետրվարի 9֊ը, ժամը 17:00:

մինչև 2017թ.

15. ԼՂ Հ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը
պատասխանների

ձևաթղթերը

ներկայացնում

է

ՀՀ

շրջաններից ստացված

կրթության

և

գիտության

նախարարություն, մինչև փետրվարի 10-ը, ժամը 17:00:
16. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
17. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
աշակերտները' Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:

18. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. մարտի 4-ին ժամը 10:00-ին:
19. Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

աշխատանքները

ստուգում

է

Լ Ղ < կրթության,

գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը:
20. Օլիմպիադայի
կատարվում

երրորդ

փուլի

աշխատանքների

արդյունքների

բողոքարկումը

է օլիմպիադայի անցկացման վայրում կամ ԱՂՀ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարությունում , առարկայական հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:

21. Երրորդ փուլի հաղթողները պարգևատրվում են ԱՂՀ կրթության, գիտության և
սպորտի նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
22.

Օլիմպիադայի

միավորները

(ըստ

երրորդ

աղյուսակ

փուլի
3-ի)

մասնակիցների
ԼՂՀ

կրթության,

ցուցակները

և

ստացած

գիտության

և

սպորտի

նախարարությունը մինչև 2017թ. մարտի 7-ը ներկայացնում է ՀՀ

հանրապետական

կազմկոմիտե' info@olymp.am էլեկտրոնային հասցեով:

23. Օլիմպիադայի չորրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. մարտի 31-ին և ապրիլի 1-ին,
ժամը 10:00- ին' ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
24. Երրորդ փուլին մասնակցում են երկրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ
ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն ՀՀ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման:
25. Օլիմպիադայի չորրորդ
կատարվում է

օլիմպիադայի

փուլի աշխատանքների արդյունքների բողոքարկումը

անցկացման

վայրում'

առարկայական

հանձնաժողովի

կողմից նշանակված ժամին:
26. ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից չորրորդ փուլի մասնակիցներին տրվում են
օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
27.

Չորորդ

փուլի

հաղթողները

պարգևատրվում

են

ՀՀ

ԿԳ նախարարության

դիպլոմներով:
28. Օլիմպիադայի չորորդ փուլի 10-12-րդ դասարանների դիպլոմակիրները համարվում
են կենսաբանության միջազգային օլիմպիադայի ՀՀ թիմի հավակնորդներ:

Հավելված 2
ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հունվարի
֊ի
հրամանի

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների «Ֆիզիկա»
առարկայի օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1. Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2016-2017 ուսումնական տարվա Լեռնային
Ղարաբաղի

Հանրապետության

/այսուհետ'

0[իմպ իա դա /

դպրոցականների

կազմակերպման

«Ֆիզիկա»
և

առարկայի

անցկացման

օլիմպիադայի

հետ

կապված

հարաբերությունները:
2.

Սույն

ընթացակարգով

սահմանված

աղյուսակների ձևանմուշները,

առաջադրանքները, պատասխանները, արդյունքները և Օլիմպիադայի վերաբերյալ ա յլ
տեղեկությունները տեղադրվում են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
3. Օլիմպիադան կազմակերպվում է չորս փուլով' առաջին /դպրոցական/, երկրորդ
/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' Լ Ղ Հ / և չորրորդ /եզրափակիչ' ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է չորս խմբերով.
I

խ ումբ'9-րդ դաս., II խ ումբ'10-րդ դաս., III խումբ'11-րդ դաս., IV խումբ'11-րդ դաս.:

5. Ցածր դասարանում սովորողը կարող է մասնակցել ավելի բարձր խմբի սովորողների
օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի
է«

բոլոր

փուլերի

տարբերակները' բացի դպրոցականից

կազմում

հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օփմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8. Առաջին փուփն կարող է մասնակցել ցանկացած սովորող' այդ մասին տեղեկացնելով

դպրոցի տնօրինությանը:
9.

Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ. հունվարի 30-ը ներա ռյա լ
դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը, ըստ նրանց ընտրած

Ա*

կամ Բ տարբերակի, համաձայն աղյուսակ 1-ի ներկայացնում է նախարարություն:
10.

ԼՂ Հ

կրթության

և

կրթության,
գիտության

գիտության

և

վարչությունը

սպորտի
մինչև

նախարարության

2017թ.

փետրվարի

աշխատակազմի
3-ը

ներա ռյա լ

մասնակիցների ցուցակները, ըստ ապուսակ 2-ի, ներկայացնում է Հ Հ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուփ մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
12. Օփմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. փետրվարի 8-ին ժամը
12:30-ին:
13. Օփմպիադայի երկրորդ փուփ արդյունքները չեն բողոքարկվում:
14.

Շրջանների

աշխատակազմերի

շրջվարչակազմերի

կրթության

և

սպորտի

և

Ստեփանակերտի
բաժինները

քաղաքապետարանի

պատասխանների

լրացված

ձևաթղթերը հանձնում են ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն'
2017թ. փետրվարի 10-ը, ժամը 17:00:
15. ԼՂ Հ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը
պատասխանների

ձևաթղթերը

ներկայացնում

է

նախարարություն, մինչև փետրվարի 13֊ը, ժամը 17:00:

ՀՀ

մինչև

շրջաններից ստացված

կրթության

և

գիտության

16.

Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի

նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
17.

Երրորդ

փուլին

մասնակցում

են

երկրորդ

փուլում

լավագույն

արդյունքներ

ցուցաբերած աշակերտները' Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:
18. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. փետրվարի 25-ին ժամը 10:00-ին,
որին կարող են մասնակցել առաջին փուլում Ա տարբերակ կամ Բ տարբերակ ընտրած և
անցումային միավորներ ստացած աշակերտները:
19. Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

աշխատանքները

ստուգում

է

ԼՂ Հ կրթության,

գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը:
20. Օլիմպիադայի
կատարվում

երրորդ փուլի

աշխատանքների

արդյունքների

բողոքարկումը

է օլիմպիադայի անցկացման վայրում կամ ԱՂՀ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարությունում, առարկայական հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:
21. Երրորդ փուլի հաղթողները' ըստ Ա և Բ տարբերակների, պարգևատրվում են
նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
22.

Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

Ա

տարբերակ

կամ

Բ

տարբերակ

ընտրած

մասնակիցների ցուցակները և ստացած միավորները (ըստ աղյուսակ 3-ի) ԱՂՀ կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարությունը մինչև

2017թ. փետրվարի 28-ը ներկայացնում է

Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտե' info@olymp.am էլեկտրոնային հասցեով:
23.

Օլիմպիադայի

չորրորդ

փուլը

Բ տարբերակ

ընտրած

աշակերտների

համար

անցկացվում է 2017 թ. մարտի 18-ին' ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
24. Բ տարբերակ ընտրած և երրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
մասնակիցները

չորրորդ

փուլին

մասնակցում

են'

համաձայն

հանրապետական

կազմկոմիտեի որոշման:
25. Օլիմպիադայի

Բ

տարբերակի

բողոքարկումը կատարվում
հանձնաժողովի
26.

է

չորրորդ փուլի

օլիմպիադայի

անցկացման

վայրում,

արդյունքների
առարկայական

կողմից նշանակված ժամին:

Բ տարբերակի

չորրորդ

փուլի

պարգևատրվում են Հ Հ ԿԳ նախարարության
մասնակցելու

աշխատանքների

հաղթողները'

առավելագույնը

20

մասնակից,

դիպլոմներով և հնարավորություն

ստանում

Ա տարբերակի օլիմպիադայի չորրորդ փուլին:

27. Ա տարբերակի օլիմպիադայի չորրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. մարտի 28-ին և
29-ին սկիզբը' ժամը 10 :0 0 - ին Հ Հ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
28. Չորրորդ փուլին մասնակցում են երրորդ փուլում Ա տարբերակի լավագույն
արդյունքներ ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեի
որոշման և Բ տարբերակի չորրորդ փուլի դիպլոմակիրները:
29. Օլիմպիադայի
բողոքարկումը

Ա տարբերակի չորրորդ փուլի' աշխատանքների

կատարվում

է

օլիմպիադայի

անցկացման

վայրում'

արդյունքների
առարկայական

հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:
30. Հ Հ ԿԳ նախարարության

կողմից

չորրորդ

փուլի

մասնակիցներին

տրվում

են

օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
31. Ա

տարբերակի

չորրորդ փուլի

հաղթողները

պարգևատրվում

են

Հ Հ ԿԳ

նախարարության դիպլոմներով:
32.

Օլիմպիադայի

դիպլոմակիրները

Ա

համարվում

տարբերակի
են

չորրորդ

ֆիզիկայի

փուլի

միջազգային

10-12-րդ

դասարանների

օլիմպիադայի

ՀՀ

թիմի

հավակնորդներ:*

*Ա տարբերակի ա ռա ջա դրա նքները երրորդ և չորրորդ փ ուլերում ա վելի բա րդ են քա ն Բ
ւրարբերակինը:

Հավելված 1
Լ Ղ Հ կրթության, գիտության և սպորտի
նախարարի 2017 թվականի հունվարի

֊ի

հրամանի

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ
2016-2017 ուստարվա' ԼՂՀ դպրոցականների «Մաթեմատիկա»
առարկայի օլիմպիադայի կազմակերպման և անցկացման
1. Սույն ընթացակարգով կարգավորվում են 2016-2017 ուսումնական տարվա Լեռնային
Ղարաբաղի

Հանրապետության

օլիմպիադայի /այսուհետ'

դպրոցականների

«Մաթեմատիկա»

Օլիմպիադա/ կազմակերպման

և անցկացման

առարկայի
հետ կապված

հարաբերությունները:
2. Սույն

ընթացակարգով

առաջադրանքները,

սահմանված

պատասխանները,

աղյուսակների

արդյունքները

և Օլիմպիադայի

ձևանմուշները,
վերաբերյալ ա յլ

տեղեկությունները տեղադրվում են www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
3.

Օլիմպիադան

կազմակերպվում է չորս

փուլով' առաջին /դպրոցական/,

երկրորդ

/շրջանային, քաղաքային/, երրորդ /հանրապետական' Լ Ղ Հ / և չորրորդ /եզրափակիչ' ՀՀ/:
4. Օլիմպիադան անցկացվում է յոթ խմբերով.
I խումբ' 5-րդ դաս.,
V

II խումբ' 6-րդ դաս., II! խումբ' 7-րդ դաս., IV խումբ' 8-րդ դաս.,

խումբ' 9-րդ դաս., VI խումբ' 10-րդ դաս., VII խումբ' 11-12-րդ դաս.:

5. Ցածր դասարանում սովորողը կարող է մասնակցել ավելի բարձր խմբի սովորողների
օլիմպիադային:
6. Օլիմպիադայի
է ՀՀ

բոլոր

փուլերի

տարբերակները, բացի դպրոցականից,

կազմում

հանրապետական առարկայական հանձնաժողովը:
7. Օլիմպիադայի առաջին փուլն անցկացվում է դպրոցում:
8.

Առաջին փուլին կարող է մասնակցել ցանկացած սովորող' ա յդ մասին տեղեկացնելով

դպրոցի տնօրինությանը:
9. Շրջանների

շրջվարչակազմերի

և

Ստեփանակերտի

քաղաքապետարանի

աշխատակազմերի կրթության և սպորտի բաժինները մինչև 2017թ. հունվարի 25-ը ներառյալ
դպրոցական փուլն անցած աշակերտների վերջնական ցուցակը ըստ նրանց ընտրած

Ա*

կամ Բ տարբերակի, համաձայն աղյուսակ 1֊ի, ներկայացնում է նախարարություն:
10.
կրթության

ԼՂ Հ
և

կրթության,

գիտության

գիտության

վարչությունը

և

սպորտի

մինչև

2017թ.

նախարարության
հունվարի

28֊ը

աշխատակազմի
ներառյալ

մասնակիցների ցուցակներն ըստ աղյուսակ 2-ի ներկայացնում է Հ Հ հանրապետական
կազմկոմիտեին' info@olymp.am հասցեով:
11. Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեն հաստատում է երկրորդ փուլի մասնակիցների
ցուցակը, որը տեղադրվում է www.olymp.am և lib.armedu.am կայքերում:
12. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. հունվարի 31-ին, ժամը 12:30ին:
13. Օլիմպիադայի երկրորդ փուլի արդյունքները չեն բողոքարկվում:
14.

Շրջանների

աշխատակազմերի

շրջվարչակազմերի

կրթության

և

սպորտի

և

Ստեփանակերտի
բաժինները

քաղաքապետարանի

պատասխանների

լրացված

ձևաթղթերը հանձնում են ԼՂ Հ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն'

մինչև

2017թ. փետրվարի 1-ը, ժամը 17:00:
15. ԼՂ Հ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը
պատասխանների

ձևաթղթերը

ներկայացնում

նախարարություն, մինչև փետրվարի 3-ը, ժամը 17:00:

է

ՀՀ

շրջաններից ստացված

կրթության

և

գիտության

16.

Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է ԱՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի

նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
17.

Երրորդ

փուլին

մասնակցում

են

երկրորդ

փուլում

լավագույն

արդյունքներ

ցուցաբերած աշակերտները' Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեի որոշման համաձայն:
18. Օլիմպիադայի երրորդ փուլն անցկացվում է 2017թ. փետրվարի 18-ին ժամը 10:00-ին,
որին կարող են մասնակցել առաջին փուլում Ա տարբերակ կամ Բ տարբերակ ընտրած և
անցումային միավորներ ստացած աշակերտները:
19. Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

աշխատանքները

ստուգում

է

ԱՂՀ կրթության,

գիտության և սպորտի նախարարության կողմից ստեղծված առարկայական հանձնաժողովը:
20. Օլիմպիադայի
կատարվում

երրորդ փուլի

աշխատանքների

արդյունքների

բողոքարկումը

է օլիմպիադայի անցկացման վայրում կամ ԼՂ Հ կրթության, գիտության և

սպորտի նախարարությունում, առարկայական հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:
21. Երրորդ փուլի հաղթողները ըստ Ա և Բ տարբերակների, պարգևատրվում են
նախարարության դիպլոմներով և գովասանագրերով:
22.

Օլիմպիադայի

երրորդ

փուլի

Ա

տարբերակ

կամ

Բ

տարբերակ

ընտրած

մասնակիցների ցուցակները և ստացած միավորները (ըստ աղյուսակ 3-ի) ԱՂՀ կրթության,
գիտության և սպորտի նախարարությունը մինչև
«

2017թ. փետրվարի 20-ը ներկայացնում է

հանրապետական կազմկոմիտե' info@olymp.am էլեկտրոնային հասցեով:
23.

Օլիմպիադայի

չորրորդ

փուլը

Բ տարբերակ

ընտրած աշակերտների

համար

անցկացվում է 2017 թ. մարտի 11-ին' ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
24. Բ տարբերակ ընտրած և երրորդ փուլում լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած
մասնակիցները

չորրորդ

փուլին

մասնակցում

են'

համաձայն

հանրապետական

կազմկոմիտեի որոշման:
25. Օլիմպիադայի

Բ

տարբերակի

բողոքարկումը կատարվում
հանձնաժողովի
26.

է

չորրորդ փուլի

օլիմպիադայի

անցկացման

վայրում'

արդյունքների
առարկայական

կողմից նշանակված ժամին:

Բ տարբերակի

չորրորդ

փուլի

պարգևատրվում են Հ Հ ԿԳ նախարարության
մասնակցելու

աշխատանքների

հաղթողները'

առավելագույնը 20

մասնակից,

դիպլոմներով և հնարավորություն

ստանում

Ա տարբերակի օլիմպիադայի չորրորդ փուլին:

27. Ա տարբերակի օլիմպիադայի չորրորդ փուլն անցկացվում է 2017 թ. մարտի 25-ին և
26-ին, ժամը 10 :00 ֊ ին Հ Հ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված վայրում:
28. Չորրորդ փուլին մասնակցում են երրորդ փուլում Ա տարբերակի

լավագույն

արդյունքներ ցուցաբերած մասնակիցները' համաձայն Հ Հ հանրապետական կազմկոմիտեի
որոշման, և Բ տարբերակի չորրորդ փուլի դիպլոմակիրները:
29.

Օլիմպիադայի

բողոքարկումը

Ա տարբերակի չորրորդ փուլի

կատարվում

է

օլիմպիադայի

աշխատանքների

անցկացման

վայրում,

արդյունքների
առարկայական

հանձնաժողովի կողմից նշանակված ժամին:
30. Հ Հ ԿԳ նախարարության

կողմից

չորրորդ

փուլի

մասնակիցներին

տրվում

պարգևատրվում

են

են

օլիմպիադայի մասնակցության հավաստագրեր:
31. Ա

տարբերակի

չորրորդ փուլի

հաղթողները

Հ Հ ԿԳ

նախարարության դիպլոմներով:
32.

Օլիմպիադայի

Ա

տարբերակի

չորրորդ

փուլի'

10-12-րդ

դասարանների

դիպլոմակիրները համարվում են մաթեմատիկայի միջազգային օլիմպիադայի Հ Հ թիմի
հավակնորդներ:*

*և տարբերակի առաջադրանքները երրորդ և չորրորդ փուլերում ավելի բարդ են, քան Բ տարթերակինը:

Աղյուսակ 1
Մաթեմատիկա (Ա տարբերակ)
Հ/Հ Ազգանուն
1
2
3
4

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մաթեմատիկա (Բ տարբերակ)
ա
1
2
3
4

Ազգանուն

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մարգ

Կրթօջախ

Մարգ

Կրթօջախ

Մարզ

Կրթօջախ

Ֆիզիկա (Ա տարբերակ)
Հ/Հ Ազգանուն
1
2
3
4

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

Ֆիզիկա (Բ տարբերակ)
1/1 Ազգանուն

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Ինֆորմատիկա
Հ/Հ |Ազգանուն

Անուն

Հայրանուն_____ Դասարան

1
2
3
4
Քիմիա
h i

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մարգ

Կրթօջախ

Մարգ

Կրթօջախ

1
2
3
4
Կենսաբանություն
H I Ազգանուն
1
2
3
4

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Աշխարհագրություն
HI

Ազգանուն

Անուն

ձայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Ուշադրություն:
1. Ցուցակները լրացնել UNICODE տառատեսակներով:
2. Դասարանի դաշտերը լրացնել միայն թվերով 5, 6, 7, 8, 9,10,11 կամ 12:
3. Մարզի դաշտերը լրացնել Արագածոտև, Արմավիր, Արարատ, Գեղարքունիք, Կայոց ձոր, Կոտայք,
Երևան, Լոռի, Սյունիք, Շիրակ, Տավուշ, Արցախ:
4. Կրթօջախի դաշտերում լրացնել օգտագործելով կարճ գրելաձեեր' հիմնական դպրոց - հ/դ,
ավագ դպրոց - ա/դ, միջնակարգ դպրոց - մ/դ:
5. Excel-ի դաշտերի միավորում չի թույլատրվում:
6. Ցուցակները կազմել միայն Excel էլեկտրոնային աղյուսակով:

Աղյուսակ 2
Մաթեմատիկա (Ա տարբերակ)
ալ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

1
2
3
4
Մաթեմատիկա (Բ տարբերակ)
ալ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մարզ

Կրթօջախ

Մարզ

Կրթօջախ

___ՄաՐց

Կրթօջախ

1
2
3
4
Ֆիզիկա (Ա տարբերակ)
ալ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Ֆիզիկա (Բ տարբերակ)

ԱԼ Ազգանուն

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Ինֆորմատիկա

ԱԼ Ազգանուն

Անուն

Հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Քիմիա

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մարգ

Կրթօջախ

Մարզ

Կրթօջախ

1
2
3
4
Կենսաբանություն
1/1 Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Աշխարհագրություն

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

1
2
3
4
Ուշադրություն:
1. Ցուցակները լրացնել UNICODE տառատեսակներով:
2. Դասարանի դաշտերը լրացնել միայն թվերով 5, 6, 7, 8, 9,10,11 կամ 12:
3. Մարզի դաշտերը լրացնել Արագածոտն, Արմավիր, Արարատ, Գեղարքունիք, Կալոց ձոր, Կոտայք,
Երևան, Լափ, Սյունիք, Շիրակ, Տավուշ, Արցախ:
4. Կրթօջախի դաշտերում լրացնել օգտագործելով կարճ գրելաձեեր հիմնական դպրոց - հ/դ,
ավագ դպրոց - ա/դ, միջնակարգ դպրոց - մ/դ:
5. Excel-ի դաշտերի միավորում չի թույլատրվում:
6. Ցուցակները կազմել միայն Excel էլեկտրոնային աղյուսակով:

Ադյուսակ 3
Մաթեմատիկա (Ա տարբերակ) առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուլի վերջնական արդյունքները

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթռջախ

Մարզային
փուփ միավորը

1
2
3
4
Մաթեմատիկա (Բ տարբերակ) առարկայի երկրորդ /մարզային/ Փուլի վերջնական արդյունքները

Ազգանուն

ա

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթռջախ

Մարզային
փուփ միավորը

1
2
3
4
Ֆիզիկա (Ա տարբերակ) առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուփ վերջնական արդյունքները

Ազգանուն

ա

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթռջախ

Մարզային
փուփ միավորը

1
2
3
4
Ֆիզիկա (Բ տարբերակ) առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուփ վերջնական արդյունքները

Սէ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթռջախ

Մարզային
փուփ միավորը

1
2
3
4
Ինֆորմատիկա առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուլի վերջնական արդյունքները

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

Կրթօջախ

Մարզային
փուփ միավորը

Կրթօջախ

Մարզային
փուփ միավորը

Կրթօջախ

Մարզային
փուփ միավորը

1
2
3
4
Քիմիա առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուփ վերջնական արդյունքները

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

1
2
3
4
Կենսաբանություն առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուփ վերջնական արդյունքները

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

1
2
3
4
Աշխսւյւհազրություն առարկայի երկրորդ /մարզային/ փուփ վերջնական արդյունքները

ւռ

Ազգանուն

Անուն

հայրանուն

Դասարան

Մարզ

1
2
3
4
Ուշադրություն:
1. Ցուցակները լրացնել UNICODE աաոաաեսակներով:
2. Դասարանի դաշտերը լրացնել միայն թվերով 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 կամ 12:
3. Մարզի դաշտերը լրացնել Արազածոտև, Արմավիր, Արարատ, Գեղարքունիք, Կայոց ձոր, Կոտայք,
Երևան, Լափ, Սյունիք, Շիրակ, Տավուշ, Արցախ:
4. Կրթօջախի դաշտերում լրացնել օգտագործելով կարճ գրելաձեեր հիմնական դպրոց - հ/դ,
ավագ դպրոց ֊ ա/դ, միջնակարգ դպրոց - մ/դ:
5. Excel-ի դաշտերի միավորում չի թույլատրվում:
6. Ցուցակները կազմել միայն Excel էլեկտրոնային ադյուսակով:

Կրթօջախ

Մարզային
փուլի միավորը

Հավելված 3

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հա նրա պ ետ ա կա ն կա զմկոմիտ ե

Շրջ. /քաղ./
միավոր

Դպր.
միավոր

Դաս.

Աշակերտի անուն,
ազգանուն

Առարկան

«

Դպրոցը

2 0 1 6 -2 0 1 7 ուստ ա րվա Լ ՂՀդպ րոցա կա նների առարկայական օլիմպ իա դա յի հանրա պետակա ն փ ուլի
մասնակիցների մասին

ՈՒսուցչի ազգանունը անունը

Հա վելվա ծ 4

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2016-2017 ուստարվա ԼՂՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի շրջանային /քաղաքային/ փուլի մասնակիցների մասին
/ըստ առարկաների և ըստ դասարանների/

8-րդ
9-րդ
10-րդ
11-րդ
12-րդ

Հա նրա պ ետ ա կա ն կա զմկոմիտ ե

Ընդհա՜նուրը

Ընդամ.

ՆԶՊ

Հայոց
հհհոհոու______

Ինֆորմ.

Աշխարհ

Պատմ.

Կենսա

Քիմիա

Ֆիզիկա

Մաթեմ.

Նրանսերեն

Գերմաներեն

Անգլերեն

Ռ. լեզու

Հ. գրակ.

Շրջանը

Հ.լեզու

հ/հ

դասա
րանը

Ա ռ ա ր կան

