
 Որակի հռչակագիր Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեություն 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեություն 

0.2 Ոլորտը Կրթություն 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Ալինա Գրիգորյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 

պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 514, 

Էլ. փոստ` alina_grigoryan@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական նպատակն է տրամադրել տարեկան տեղեկատվություն 

երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեության վերաբերյալ:  

Ցուցանիշների  հաշվառումն ունի երկար տարիների պատմություն և 

վարվում է 20-րդ դարի 90-ական թվականներից: Տարիների 

ընթացքում այն պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 

համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 

կազմակերպությունները, զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեության մասին ցուցանիշները կիրառվում են կրթության և 

մշակույթի բնագավառներում ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, զարգացման միտումների 

բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների Ցուցանիշների կազմման աղբյուրը վիճակագրական 

mailto:alina_grigoryan@armstat.am
mailto:info@armstat.am


աղբյուրները հաշվետվություններով երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի 

դպրոցներից և մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոններից տարեկան պարբերականությամբ հավաքվող 

տեղեկություններն են: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Արտադպրոցական դաստիարակության նպատակը սովորողների 

ազատ ժամանցի կազմակերպման միջոցով նրանց 

հետաքրքրությունների զարգացման համար պայմաններ ստեղծելն է 

և նպատակաուղղված է նրանց հոգևոր, գեղագիտական, ֆիզիկական 

զարգացմանը, ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը, 

բնապահպանական և կիրառական գիտելիքների ձեռքբերմանը: 

Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեությունն իրենից ներկայացնում է. 

ա) դպրոցների և կենտրոնների քանակն ըստ տեսակի  

բ) սովորողների թվաքանակն ըստ սեռի և տարիքի, անվճար և 

վճարովի ուսուցման համակարգերի, բաժանմունքների 

գ) ավարտական դասարաններում սովորողների թվաքանակն ըստ 

սեռի, անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի, 

բաժանմունքների 

դ) տեղափոխվածների, ավարտական դասարաններում մնացածների 

և մաղվածների (դուրս մնացածների) թվաքանակն ըստ սեռի 

ե) փառատոնների և մրցույթների մասնակիցների ու 

մրցանակակիրների թվաքանակն ըստ սեռի, բաժանմունքների 

զ) ուսուցիչների թվաքանակն ըստ սեռի, մասնագիտացումների, 

կրթական մակարդակի 

է) հիմնական հաստիքով աշխատող ուսուցիչների թվաքանակն ըստ 



սեռի, մասնագիտացումների 

ը) շենքերի քանակն ըստ տիպերի 

թ) շենքերի տեխնիկական վիճակը (բավարար, վերանորոգման 

կարիք ունեցող և վթարային) 

ժ) շենքերի ընդհանուր մակերեսը, այդ թվում ուսումնական 

ի) ֆինանսական միջոցների ստացումն ու օգտագործումը: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

Արտադպրոցական կրթություն` գիտելիքների, ունակությունների և 

հմտությունների ընդհանրություն, որը սաները, սովորողները և 

ունկնդիրները ստանում են արտադպրոցական, հանրակրթական և 

այլ ուսումնական հաստատություններում` ուսումնառությունից 

ազատ ժամանակ: 

Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություն` 

արտադպրոցական կրթության համակարգի բաղկացուցիչ, որը 

գիտելիքներ է հաղորդում` ձևավորելով ունակություններ և 

հմտություններ հետաքրքրությունների ուղղությամբ, ապահովում է 

անհատի մտավոր, հոգևոր ու ֆիզիկական զարգացումը, 

նախապատրաստում մասնագիտական և հասարակական 

գործունեությանը, պայմաններ ստեղծում բովանդակալից ժամանցի 

կազմակերպման և սոցիալական պաշտպանության համար սաների, 

սովորողների և ունկնդիրների ընդունակություններին, 

կարողություններին և առողջական վիճակին համապատասխան: 

Արտադպրոցական ուսումնական հաստատության կրթական 

գործունեություն` գիտելիքների հաղորդման, արտադպրոցական 

կրթության տարբեր ուղղությունների գծով ունակությունների և 

հմտությունների ձևավորման, անձի տվյալներին և պահանջներին 

համապատասխան մտավոր և ստեղծագործական 

ընդունակությունների, ֆիզիկական որակների զարգացման 

գործընթաց: 

Սովորողներ` անձինք, որոնք հաճախում են արտադպրոցական 

ուսումնական հաստատության դասարաններ և այլ 

ստեղծագործական միավորումներ, որտեղ 

ուսումնադաստիարակչական աշխատանքը կազմակերպված է դաս-

դասարանային կամ այլ համակարգի ձևով: 

 

Ճյուղային ընդգրկունություն 

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են «Կրթության 

միջազգային ստանդարտների դասակարգումը», ինչպես նաև 



Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի 

(խմբ. 2) P բաժնի գործունեության տեսակները: 

 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն 

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը: 

 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների 

գործունեության մասին տեղեկատվությունը հրապարակվում է ըստ 

ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, սեռի, սովորողների տարիքի, անվճար 

և վճարովի ուսուցման համակարգերի, բաժանմունքների: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա 2-րդ եռամսյակում: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: Տվյալների հավաքումը կատարվում 

է համատարած: 

Վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն 

ամրագրված է վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպության կողմից ներկայացված տվյալների ճշգրտությունն 

իրականացվում է նախորդ տարի տվյալ ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացված համապատասխան տվյալների հետ համադրման 

միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Մինչև 1998թ. ցուցանիշները ներկայացվել են Ժողովրդական 

տնտեսության ճյուղերի համամիութենական դասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) 



համապատասխան: 1998-2001թթ. կիրառվել է Միջազգային 

ստանդարտ ճյուղային դասակարգչի (ՄՍՃԴ) 3-րդ խմբագրությունը 

(ՄԱԿ): Սկսած 2002թ. ցուցանիշները ներկայացվում են Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչին 

համապատասխան (մշակված ԵՄ վիճակագրական ծառայության 

կողմից հաստատված Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի` NACE հիման վրա): 2010թ. կիրառվում է ՏԳՏՀԴ խմբ.2-ը: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Վերջնական տվյալները ներկայացվում են տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Ամսական հրապարակումներ 
 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույցի 1-ին եռամսյակի 

հրապարակում (հայերեն և ռուսերեն): 

 

Տարեկան հրապարակումներ 

 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» վիճակագրական 

ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն): 

 

Տվյալների բազաներ 

 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-
b9ad-42a1c546a1b6 
 

Ինտերնետային հասցե 

 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով. 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6


https://www.armstat.am/am/?nid=82 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ռեսպոնդենտներից հավաքվող վիճակագրական 

հաշվետվությունները պահպանվում են էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

5.4  Երաժշտական, գեղարվեստի, արվեստի դպրոցների, 

մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների մասին 

հաշվետվության վերաբերյալ առավել մանրամասն 

տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի 2019թ. փետրվարի 19-ի, «Երաժշտական, գեղարվեստի, 

արվեստի դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական 

կենտրոնների մասին» Ձև 1-եգադ (տարեկան) վիճակագրական 

հաշվետվությունը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին թիվ 

13-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1-ում և հավելված 2-ում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

https://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=373

