
1 
 

                                                    
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

1. Դիմորդը մասնագիտական քննությանը մասնակցելու համար ներկայացնում է 

անձը հաստատող փաստաթուղթ:  

2. Դիմորդը մասնագիտական քննությանը պետք է ներկայանա քննության 

մեկնարկից առնվազն 10 (տասը) րոպե առաջ: Քննության սկիզբը հայտարարվելուց 

հետո արգելվում է ուշացած դիմորդի մուտքը քննական սենյակ: 

3. Մասնագիտական քննական հանձնաժողովի նախագահը կամ, նրա 

հանձնարարությամբ, հանձնաժողովի անդամը ստուգում է մասնակցի ինքնությունը և 

թույլատրում նրան մուտք գործել մասնագիտական քննության անցկացման սենյակ, 

որտեղ դիմորդը զբաղեցնում է հանձնաժողովի անդամի (անդամների) առաջարկած 

տեղը: 

4. Մասնագիտական քննական հանձնաժողովն անհրաժեշտության դեպքում 

ստեղծում է համապատասխան պայմաններ մասնագիտական քննությանը 

սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններ ունեցող դիմորդների 

մասնակցությունն ապահովելու համար:  

5. Մասնագիտական քննության ժամանակ դիմորդին չի թույլատրվում`  

 1) քննական սենյակ տանել (մտցնել) որևէ նյութ, թուղթ, գրիչ, պայուսակ, ուտելիք, 

հեռահաղորդակցման կամ համակարգչային սարքեր, այդ թվում` բջջային հեռախոս, 

ձայնագրիչ կամ այլ պարագաներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մասնագիտական 

քննական հանձնաժողովը հաշմանդամության կամ առողջական վիճակի հետ կապված 

խնդիրներ ունեցող դիմորդին հատուկ կարիքների համար թույլատրել է հատուկ սնունդ 

կամ այլ պարագաներ քննական սենյակ տանել (մտցնել).  

2) օգտագործել իրավական ակտեր` մեկնաբանության գրքեր, դասագրքեր, 

նախապես կազմված գրառումներ կամ այլ նյութեր, այդ թվում` նման տեղեկություններ 
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պարունակող կամ տրամադրող ձայնային կամ այլ տեխնիկական միջոցներ ու 

սարքավորումներ.  

3) օգտվել ինտերնետային կայքերից (ինտերնետ հասանելիությունը 

սահմանափակվելու է) կամ տեխնիկական միջոցներից, բացառությամբ 

Մասնագիտական քննական հանձնաժողովի տրամադրած տեխնիկական միջոցների.  

4) քննական սենյակում այլ դիմորդի հետ խոսել կամ ժեստերով և (կամ) որևէ այլ 

կերպ հաղորդակցվել.  

5) քննական սենյակում ծառայողական համազգեստով գտնվելը. 

6) ծխելը կամ ծխելու պատրվակով դուրս գալը.  

7) քննական սենյակից առանց թույլտվության դուրս գալը.  

8) որևէ գործողությունով խոչընդոտել քննությունների բնականոն ընթացքը: 

Սույն կետում նշված պահանջների խախտման դեպքում դիմորդի մասնակցությունը 

դադարեցվում է, աշխատանքը ճանաչվում է անվավեր և գնահատվում է զրո միավոր: 

6. Մասնագիտական քննական հանձնաժողովի նախագահը կամ, նրա 

հանձնարարությամբ, հանձնաժողովի անդամը մասնագիտական քննությունն 

սկսվելուց առաջ դիմորդների համար պարզաբանում է մասնագիտական քննության 

անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերը և պատասխանում դիմորդների 

հարցերին: 

7. Յուրաքանչյուր դիմորդ հայերենի այբբենական կարգով՝ ըստ ազգանունների, 

անունների և հայրանունների սեղանին տեղադրված հարցատոմսերից պատահական 

ընտրությամբ վերցնում է մեկը: 

8. Դիմորդը, վերցնելով հարցատոմսը, հայտնում է դրա համարը, ստանում 

կնքված մաքուր թղթեր` հարցերի պատասխանները և խնդիրների լուծումները 

գրառելու համար, ապա` նախապատրաստում պատասխանը: 

9. Բանավոր քննության համար դիմորդին տրվում է մինչև 20 (քսան) րոպե 

ժամանակ` բոլոր հարցերին նախապատրաստվելու համար, որից հետո նա հրավիրվում 

է մասնագիտական քննական հանձնաժողովի անդամների մոտ: Դիմորդը 

բարձրաձայն կարդում է հարցերը և պատասխանում դրանց:  
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10. Նախքան առաջին դիմորդի պատասխանելը քննական սենյակ է հրավիրվում 

հաջորդ դիմորդը և վերը նշված կարգով ստանալով հարցերը` սկսում է 

նախապատրաստել պատասխանները:  

11. Գրավոր քննությանը տրվում է 60 րոպե:  

 

 


