
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏՆՕՐԵՆ

ՀՐԱՄԱՆ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՎԱՐ (ԳԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) 

ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳԸ 
ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական 
դպրոց» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոց) 
կանոնադրության 112-րդ կետով, ինչպես նաև կառավարման խորհրդի 
27.05.2020 թվականի թիվ 04/03-Լ, որոշմամբ հաստատված ուսուցման 
կազմակերպման ընթացակարգի 33-րդ կետով,

հաշվի առնելով ուսուցման առկա կարգը փոփոխելու 
անհրաժեշտությունը,

1. Սահմանել «Արտակարգ դեպքերում ուսուցումը հեռավար 
(դիստանցիոն) եղանակով կազմակերպելու մասին» կարգը՝ համաձայն 
հավելվածի։

2. Ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի 
27.05.2020թ. Ա 23-1/20-Լ հրամանը։



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

«Հայաստանի Հանրապետության 

փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի 

տնօրենի 02.02.2022թ. թիվ 8-Լ հրամանի

ԿԱՐԳ
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՎԱՐ (ԴԻՍՏԱՆՑԻՈՆ) ԿԱՄ 

ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԵԴԱՆԱԿՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1. Սույն կարգով սահմանվում են արտակարգ դեպքերում՝ արտակարգ 

դրության, ռազմական դրության, համաճարակի (անմիջական սպառնալիքի կամ 
դրա կանխման) կամ արտակարգ բնույթ կրող այլ անկանխելի պատճառով 
անձանց տեղաշարժի կամ անմիջական շփումների սահմանափակումների 
դեպքում (այսուհետ՝ Արտակարգ դեպքերում), «Հայաստանի Հանրապետության 

փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամում ուսուցման հեռավար (դիստանցիոն) 

կամ հիբրիդային կարգով անցկացնելու առանձնահատկությունները։
2. ՀՀ փաստաբանական դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է 

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական դպրոց» հիմնադրամի 
կառավարման խորհրդի որոշմամբ հաստատված Ուսուցման կազմակերպման 
ընթացակարգով՝ հաշվի առնելով սույն կարգով նախատեսված 

առանձնահատկությունները։
3. Ուսումնական նյութերի փոխանակումը և գրագրությունը կատարվում 

է էլեկտրոնային եղանակով՝ ունկնդրին տրված էլեկտրոնային հասցեին ուղարկելու 

կամ Դպրոցի կայքէջամ (^^.ՋշԽտօհօօԼՋրո) տեղագրելու միջոցով։ Փաստաթղթերի 
դեպքում ուղարկվում է ստորագրված փաստաթղթի Ականավորված տարբերակը։

4. Ունկնդրի կողմից դիմումները, բողոքներն ու անհրաժեշտ այլ 
փաստաթղթերը պետք է ուղարկվեն Դպրոցի էլեկտրոնային փոստին՝ կցելով 
ստորագրված փաստաթղթի Ականավորված տարբերակը։

5. Սույն կարգում կիրառված հասկացություններն ունեն հետևյալ 
իմաստը՝

1) Ուսումնական դեպարտամենտ՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի 
կառուցվածքային ստորաբաժանում, որը կազմակերպում է ունկնդիրների
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տեսական ուսուցումը, ինչպես նաև գործնական ուսուցման փուլի փաստաբանի 
հմտություններ զարգացնող գործնական պարապմունքները (սիմուլացիոն 
դատավարություններ, մասնագիտական հմտություններ զարգացնող 
դասընթացներ)։ Դեպարտամենտի կառավարումն իրականացնում է ՀՀ 
փաստաբանական դպրոցի տնօրենի տեղակալը.

2) Վերապատրաստման և զարգացման ծրագրերի դեպարտամենտ՝ 
ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կառուցվածքային միավոր, որը կազմակերպում է 
ունկնդիրների գործնական ուսուցումը, բացառությամբ փաստաբանի 
հմտություններ զարգացնող գործնական պարապմունքների։ Դեպարտամենտի 
կառավարումն իրականացնում է ՀՀ փաստաբանական դպրոցի տնօրենի առաջին 
տեղակալը.

3) Աշխատակազմ՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի աշխատակազմ, այդ 

թվում՝ Աշխատակազմի համապատասխան աշխատակից.
4) Ունկնդիր՝ ընդունելության քննությունը հաջողությամբ հաղթահարած 

իրավաբանը, ում հետ ՀՀ փաստաբանական դպրոցը կնքել է մասնագիտական 

ուսուցման մասին պայմանագիր.
5) Դասախոս՝ ՀՀ փաստաբանական դպրոցի կողմից հրավիրված 

մասնագետը, որը դասավանդում է առարկայական ծրագիր և իրականացնում է 
դրանից բխող գործողությունները (քննական առաջադրանքի կազմում, քննական 
աշխատանքի ստուգում և այլն)։ Դասախոսի կարգավիճակին է հավասարեցվում 
նաև դասախոսին ժամանակավոր փոխարինող մասնագետը։

6) Հեռավար (դիստանցիոն) կարգով ուսուցում՝ համակարգված 
ուսուցման ձև, երբ անմիջական և ոչ անմիջական ուսուցման գործընթացը 
ունկնդրի և դասախոսի միջև իրականացվում է հիմնականում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով.
7) Առցանց ռեժիմ՝ համացանցի միջոցով հեռահաղորդակցման 

սարքերի միջև հաստատված ուղիղ՝ համաժամանակյա կապի ռեժիմ։
6. Արտակարգ դեպքերում ուսուցման երկու փուլերը կարող են 

իրականացվել հեռավար (դիստանցիոն) կարգով կամ հիբրիդային (հեռավար և 
առկա ուսուցման համակցմամբ) ձևաչափով։ Սույն կետում նշված դեպքում ՀՀ 
փաստաբանական դպրոցի տնօրենի տեղակալի առաջարկով տնօրենն ընդունում 
է հրաման՝ ուսուցումը հեռավար կամ հիբրիդային (հեռավար և առկա ուսուցման 
համակցմամբ) կարգով (ձևաչափով) իրականացնելու մասին։

II. ՀԵՌԱՎԱՐ ԿԱՄ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
7. ՀՀ փաստաբանական դպրոցում հեռավար կարգով դասընթացներն 

անցկացվում են Շօօ§1© րոօշէ կամ համարժեք այլ հարթակով՝ Առցանց ռեժիմով 
դասընթացներ անցկացնելու ձևով։

8. Հիբրիդային ձևաչափով ուսուցումը կարող է իրականացնել 
կանոնավոր ենթախմբերի միջոցով կամ առանց դրա։ Ուսումնական 
դեպարտամենտը խմբերը կարող է բաժանել երկու ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում
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