
Որակի հռչակագիր Աշակերտների համախառն ընդգրկվածություն 
 

0 Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին  

0.1 Անվանումը Աշակերտների համախառն ընդգրկվածություն 
0.2 Ոլորտը Կրթություն 
0.3 Պատասխանատու մարմինը, 

բաժինը, անձը և այլն 
ՀՀ ԱՎԾ 
Սոցիալական ոլորտի և բնապահպանության 
վիճակագրության բաժին 
Բաժնի պետ  
Նելլի Բաղդասարյան 
Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 
Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3 
Հեռախոս` 374 10 524 514,  Ֆաքս` 374 10 521 921  
Էլ. փոստ` nelli@armstat.am, info@armstat.am

0.4 Նպատակը և պատմությունը Հիմնական նպատակն է տրամադրել  տարեկան 
տեղեկատվություն հանրակրթական դպրոցներում աշա-
կերտների համախառն ընդգրկվածության  վերաբերյալ: 
Ցուցանիշը հաշվարկային է, ունի երկար տարիների 
պատմություն և վարվում է 20-րդ դարի 30-ական 
թվականներից: Տարիների ընթացքում այն պարբերաբար 
կատարելագործվել է` միջազգային դասակարգումներին, 
ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 
համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով:   

0.5 Սպառողները և կիրառումը Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 
սպառողներն են պետական կառավարման և տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, 
գիտակրթական, ֆինանսական կազմակերպությունները,  
զանգվածային լրատվամիջոցները, միջազգային 
կազմակերպությունները և այլն:  
Աշակերտների համախառն ընդգրկվածության մասին 
ցուցանիշները կիրառվում են կրթության բնագավառում 
ռազմավարությունների մշակման, մարտավարական 
խնդիրների լուծման, զարգացման միտումների 
բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների աղբյուրները Ցուցանիշի կազմման աղբյուրը պետական 
վիճակագրական ամփոփ հաշվետվությամբ որպես 
վարչական ռեգիստր հանդիսացող ՀՀ կրթության և 

mailto:nelli@armstat.am
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գիտության նախարարության կողմից հանրակրթական 
դպրոցների գործունեության վերաբերյալ տարեկան 
պարբերականությամբ հավաքագրվող տեղեկություններն 
են: 

0.7 Տվյալների հավաքագրման 
իրավական լիազորությունը 

Տվյալները հավաքագրվում են «Պետական վիճակագրու-
թյան մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության 2010-
2012 թվականների պետական վիճակագրական 
աշխատանքների եռամյա ծրագրի մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքների, ինչպես նաև Հայաստանի 
Հանրապետության վիճակագրության պետական 
խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական 
(տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից 
տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» 
թիվ 109-Ն և 2011թ. դեկտեմբերի 14-ի «2012թ. պետական 
վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագիրը 
հաստատելու մասին» թիվ 10-Ն որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների (սկզբնական 
տեղեկություններ ներկայացնող-
ների) ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի 
հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության նկարագիրը Աշակերտների համախառն ընգրկվածությունն իրենից 
ներկայացնում է. 
ա) տարրական դպրոցներում աշակերտների  
ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը տարրական 
դասարանների (1-4-րդ) աշակերտների թվաքանակի 
հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (6-9 
տարեկան) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
բ) հիմնական դպրոցներում աշակերտների  
ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը հիմնական 
դասարանների (1-9-րդ) աշակերտների թվաքանակի 
հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (6-14 
տարեկան) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
գ) ավագ դպրոցներում աշակերտների  
ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը ավագ դասարանների 
(10-12-րդ) աշակերտների թվաքանակի հարաբերությունն է 
համապատասխան տարիքի (15-17 տարեկան) 
բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
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դ) միջնակարգ դպրոցներում աշակերտների  
ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը հանրակրթական 
դպրոցների աշակերտների (1-12-րդ դասարանների) 
թվաքանակի հարաբերությունն է համապատասխան 
տարիքի (6-17 տարեկան ) բնակչությանը` արտահայտված 
տոկոսով) 

 Վիճակագրական 
հասկացություններ  
 

Հիմնական հասկացություններ 
Տարրական կրթություն` պարտադիր կրթության առաջին 
մակարդակ, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական 
ծրագրերի առաջին աստիճանը: 
Հիմնական կրթություն` պարտադիր կրթության երկրորդ 
մակարդակ, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական 
ծրագրերի առաջին և երկրորդ աստիճանները: 
Ավագ դպրոց` հանրակրթական հիմնական ծրագրերի 
երրորդ աստիճան, որը ներառում է միջնակարգ 
կրթության 10-12-րդ դասարանները:   
Միջնակարգ կրթություն` հանրակրթության երրորդ 
մակարդակ, որը ներառում է հանրակրթական հիմնական 
ծրագրերի երեք աստիճանները: 
 
Ճյուղային ընդգրկունություն 
Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են 
«Կրթության միջազգային ստանդարտների դասակար-
գումը», 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 
Աշակերտների համախառն ընդգրկվածության մասին 
տեղեկատվությունը հրապարակվում է ըստ կրթական 
աստիճանների, աշակերտների սեռի: 

2 Ժամանակայնություն 
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2.1 Հաշվետու ժամանակահատվածը Տարեկան 
2.2 Հրապարակման ամսաթիվը  Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա չորրորդ 
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: 
Ցուցանիշ(ներ)ի հաշվարկը հիմնված է վարչական 
ռեգիստրից ստացվող տվյալների վրա: 
Պետական 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 
վարչական ռեգիստրի կողմից ներկայացված տվյալների 
ճշգրտությունն իրականացվում է նախորդ տարի տվյալ 
ժամանակաշրջանի համար ներկայացված համապատաս-
խան տվյալների հետ համադրման միջոցով: 

4 Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 
համադրելիություն 

Մինչև 1998թ. ցուցանիշը ներկայացվել է Ժողովրդական 
տնտեսության ճյուղերի համամիութենական 
դասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) համապատասխան: 1998-
2001թթ. կիրառվել է Միջազգային ստանդարտ ճյուղային 
դասակարգչի (ՄՍՃԴ) 3-րդ խմբագրությունը (ՄԱԿ): 
Սկսած 2002թ. ցուցանիշը ներկայացվում է 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 
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4.2 Համադրելիությունն այլ 
վիճակագրության հետ 

Այլ վիճակագրության հետ համադրելիություն առկա չէ: 

4.3 Նախնական և վերջնական 
վիճակագրության միջև 
փոխկապվածությունը 

Հրապարակված տվյալները համարվում են վերջնական: 

5 Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Թղթային տարբերակ  
Տարեկան հրապարակումներ 
«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական 
ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը»  
վիճակագրական ժողովածու (հայերեն): 
 

Էլեկտրոնային տարբերակ 
Ինտերնետային հասցե. 
Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները 
հասանելի են հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և 
անգլերեն, հետևյալ հասցեով. 
http://www.armstat.am/am/?nid=82

5.2 Հիմնական նյութերը. 
Պահպանումն ու կիրառելիությունը 

Վարչական ռեգիստրից ստացված ամփոփ վիճակագրա-
կան հաշվետվությունները պահպանվում են թղթային 
եղանակով: 

5.3 Փաստաթղթավորումը Փաստաթղթավորում առկա չէ: 
5.4 Այլ տեղեկատվություն Ներկայացված սահմանումների վերաբերյալ առավել 

մանրամսն տեղեկատվությունը զետեղված է 1999թ. 
ապրիլի 14-ին ընդունված «Կրթության մասին» ՀՀ 
օրենքում (ՀՕ 297) և 2009թ. հուլիսի 10-ին ընդունված 
«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում (ՀՕ 160): 

6 Լրացուցիչ փաստաթղթավորում  
 Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ:  

 

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

	Աշակերտների համախառն ընգրկվածությունն իրենից ներկայացնում է. 
	ա) տարրական դպրոցներում աշակերտների  ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը տարրական դասարանների (1-4-րդ) աշակերտների թվաքանակի հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (6-9 տարեկան) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
	բ) հիմնական դպրոցներում աշակերտների  ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը հիմնական դասարանների (1-9-րդ) աշակերտների թվաքանակի հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (6-14 տարեկան) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
	գ) ավագ դպրոցներում աշակերտների  ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը ավագ դասարանների (10-12-րդ) աշակերտների թվաքանակի հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (15-17 տարեկան) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով. 
	դ) միջնակարգ դպրոցներում աշակերտների  ընդգրկվածությունն ըստ սեռի, որը հանրակրթական դպրոցների աշակերտների (1-12-րդ դասարանների) թվաքանակի հարաբերությունն է համապատասխան տարիքի (6-17 տարեկան ) բնակչությանը` արտահայտված տոկոսով)
	Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են «Կրթության միջազգային ստանդարտների դասակար-գումը», ինչպես նաև Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (խմբ. 2) P բաժնի գործունեության տեսակները:  


