
Նախադիպլոմային կրթական մոդելի քննարկում  

1999-ին Իտալիայի Բոլոնիա քաղաքում ստորագրվեց Բոլոնիայի հռչակագիրը, որի 

նպատակն էր ստեղծել Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք:  

2004-ին Հայաստանը լրացրեց Բոլոնիայի հռչակագիրը ստորագրած երկրների շարքը և 

միացավ այն 7 երկրների թվին, որտեղ երկաստիճան համակարգը ներդրվել է նաև 

բարձրագույն բժշկական կրթության ոլորտում: Սա նշանակում էր, որ Հայաստանի 

Հանրապետության բժշկական կրթության ամբողջ համակարգը պետք է ենթարկվեր 

այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կապահովեին նրա` եվրոպական կրթության 

պահանջներին համահունչ լինելը: Այդ պատճառով փոփոխություններն անհրաժեշտ 

էին բժշկական կրթության բոլոր` ուսանողներին ընտրելու, ուսումնական 

գործընթացը կազմակերպելու, ուսումնական պլաններ ձևավորելու, դասընթացների 

ձևի և դասավանդման մեթոդների, տեսական գիտելիքներ և գործնական 

հմտություններ դասավանդելու և գնահատելու, աշխատանքային շուկայի և 

գիտելիքների պարբերական ատեստավորման ոլորտներում: Այս ամենն ակնկալում էր 

նաև մասնագիտական չափորոշիչների, ուսումնական պլանների և ծրագրերի 

վերանայում, գիտելիքների գնահատման նոր համակարգի մշակում և կրեդիտային 

համակարգի ներդրում:  

2005-ին ՀՀ-ում ընդունվեց բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

մասին օրենքը, համաձայն որի` բարձրագույն կրթության բնագավառում պետական 

քաղաքականության սկզբունքներից մեկը եվրոպական և օտարերկրյա այլ 

պետություններում ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության որակավորման 

աստիճանների համեմատելիությունը, դիպլոմների և դրանց ներդիրների 

ճանաչելիությունն ապահովելն էր: Ըստ այդ օրենքի` ՀՀ-ում սահմանվում է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության երկաստիճան որակավորման համակարգ` 

բակալավրի և մագիստրոսի որակավորումներով: Բժշկական մասնագիտությունների 

կրթական ծրագրերի ուսման տևողությունը բժշկագիտության բակալավրի 

որակավորման աստիճան ստանալու համար սահմանվեց առնվազն 5 տարի, իսկ 

մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար՝ առնվազն 1 և մինչև 4 

տարի:  

Պետք է նշել, որ ի սկզբանե բժշկական կրթությունը և Բոլոնիայի գործընթացը 

դժվարությամբ էին համադրվում, որը պայմանավորված էր բժշկական կրթության 



առանձնահատկություններով: Այդ իսկ պատճառով Եվրոպական բժշկական 

ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ 2005-2006թթ. իրականացված «Բոլոնիայի 

գործընթացի իրագործումը բժշկական կրթության մեջ» նախագծի շրջանակներում 

եվրոպական մի շարք երկրներում հետազոտվեց Բոլոնիայի գործընթացի ներդրումը 

բժշկական կրթության ոլորտում: Հետազոտության արդյունքների քննարկումների 

ընթացքում առաջարկվեցին երկաստիճան համակարգի մի շարք մոդելներ, որոնք 

ներկայացնում ենք Ձեր ուշադրությանը:  

Անցկացված ուսումնասիրություններից հետազոտողները եզրակացրեցին, որ 

բակալավր/մագիստրոսի ծրագրերի իրականացումը բժշկական կրթության ոլորտում, 

ինչպես նախատեսված է Բոլոնիայի գործընթացում (180 կրեդիտ` 3 տարի բակալավրի 

կոչման համար, 120 կրեդիտ` 2 տարի հաջորդող մագիստրոսի կոչման համար), պետք 

է ավելի խոր քննարկվի, քանի որ այն դեռևս դժվար իրագործելի է: Հետազոտության 

մեջ նշվեց նաև, որ Բոլոնիայի գործընթացի ազդեցությունը շարժունության վրա 

հնարավոր է այն դրական արդյունքը չունենա բժշկական կրթության ոլորտում, ինչ 

բարձրագույն կրթության այլ ոլորտներում: Հետևաբար բժշկական կրթական 

հիմնական ծրագրի (medical core curriculum) միջոցով անհրաժեշտ է մանրամասն 

մշտադիտարկում անցկացնել բժշկական կրթության ճկունությունն ապահովելու 

համար: Ռուսաստանի Դաշնության մասնագետների կարծիքը ուսուցումը 

բակալավրիատի և մագիստրատուրայի տրոհելու վերաբերյալ սկզբունքորեն 

տարբերվում են եվրոպական երկրներում իշխող հայացքներից: Ըստ նրանց` ներքին 

աշխատաշուկայում բակալավրը չի կարող պահանջված լինել որպես մասնագետ` 

պրակտիկ գործունեություն ծավալող առողջապահության բուժական-պրոֆիլակտիկ 

հաստատություններում աշխատելու համար, իսկ բժշկագիտության մագիստրոսները 

առողջապահության կազմակերպիչներն ու գլխավոր բժիշկներն են, որոնք 

մագիստրատուրայում պետք է անցնեն հատուկ դասընթացներ և դառնան բժշկական 

վիճակագրության, առողջապահության կազմակերպման և կառավարման 

մասնագետներ, և ոչ թե, ինչպես ներկայումս է արվում, այդ պաշտոնները զբաղեցնեն 

այնպիսի կլինիցիստ բժիշկներ, ովքեր տեղյակ չեն ֆինանսական և տնտեսական 

խնդիրներից: Նույն ձևով, առանց կլինիկական պրակտիկայի, բժշկական բուհերի 

համար կարելի է պատրաստել դասախոսներ` մի շարք ոչ կլինիկական առարկաների 

գծով: Իսկ կլինիկական ուղղվածության մասնագետ դառնալու համար անհրաժեշտ է 



ավարտել օրդինատուրան և ստանալ համապատասխան վկայական: Նման 

մոտեցումը մեզ համար նույնպես ընդունելի է, ինչի վառ ապացույցներից մեկը մեկ 

տարի առաջ բացված հանրային առողջության ֆակուլտետն է և մեր կողմից մշակված 

այն մոդելը, որ քիչ հետո կներկայացնեմ Ձեր քննարկմանը:  

Ուզում եմ հավելել, որ Եվրամիության վերջին դիրեկտիվը Եվրոպայում բժշկական 

աստիճանների և որակավորումների ճանաչման վերաբերյալ կարծես թե 

հակասության մեջ է Բոլոնիայի գործընթացի և դրա հիմնական ուղղությունների հետ: 

Դիրեկտիվում նշվում է, որ Եվրամիությունում բժշկական կրթության ծրագրերը պետք 

է կազմեն 5500 ժամ կամ ունենան վեցամյա տևողություն: Այդ իսկ պատճառով 

երկրների մեծամասնությունում ինտեգրված ուսումնական ծրագրերը պահպանվել են 

և կազմում են 360-420 ECTS կրեդիտ (6-7 տարի)՝ բակալավրի և մագիստրոսի 

համակցված աստիճանների համար: Բժիշկ աշխատելու համար, համաձայն ԵՄ 

դիրեկտիվի, անհրաժեշտ է նաև լրացուցիչ հետբուհական մասնագիտացում: Այդ 

պատճառով ոչ մի երկիր չի կարող փոխել իր բժշկական կրթության ծրագրի 

տևողությունը և այն սահմանել 6 տարվանից պակաս:  

Շվեյցարիայում առաջարկվել է բժշկական կրթության նոր մոդել, որը 

հնարավորություն է տալիս անցնելու կրթության երկաստիճան համակարգի` հաշվի 

առնելով աշխատանքային շուկայի ապահովումը բակալավրերի համար: Ըստ նոր 

մոդելի` Շվեյցարիայում բժշկական կրթությունը ընդհանուր առմամբ դիտվում է 

որպես հինգ տարվա ինտեգրված ծրագիր (բակալավրի աստիճան`180 կրեդիտ, որին 

հաջորդում է մագիստրոսի աստիճանը` 120 կրեդիտ), գումարած 10 ամիս կլինիկական 

էլեկտիվներ (60 կրեդիտ): Այս ծրագիրը պարտադիր է այն ուսանողների համար, ովքեր 

վեցերորդ տարվա ավարտին հանձնելով պետական քննություն (Staatsexamen)` 

հետագայում աշխատելու են որպես բուժող բժիշկ: Չնայած ուսանողների 

մեծամասնությունը ցանկանում է բժիշկ դառնալ, սակայն շվեյցարական մոդելը 

հնարավորություն է տալիս ընտրելու նաև մասնագիտական այլ ուղղություններ: 

Սկսած բակալավրիատից` «բժշկի ուղու» փոխարեն ուսանողը կարող է ընտրել 

հիմնական (major) այլ առարկաներ, ինչպիսիք են կենսաբժշկական գիտությունները, 

հանրային առողջությունը և այլն: Ուսանողները հետագայում կարող են ընտրել 

մագիստրատուրայի ծրագիրը` համապատասխան իրենց ընտրած հիմնական 

առարկաների: Բակալավրիատի ընթացքում ուսանողները կարող են փոխել իրենց 



հիմնական առարկաները: Այս դեպքում կարևոր է բակալավրիատի վերջին տարվա 

ընթացքում ընտրած հիմնական առարկան (ուղղությունը):  

Ուսանողները կարող են դուրս գալ բժշկական համալսարանից բակալավրի 

աստիճանը ստանալուն պես, որը հնարավորություն է տալիս առողջապահական 

ոլորտում իրագործելու սահմանված նոր առաջադրանքներ կամ ծավալելու այլ 

գործունեություն` բժշկատեխնիկական մասնագիտությամբ կամ աշխատել 

գիտահետազոտական ոլորտում:  

Շվեյցարացիները նշում են, որ դեռևս շատ շուտ է գնահատել բակալավրերի 

պահանջարկը աշխատանքային շուկայում և կանխագուշակել, թե ինչպես 

կարձագանքեն ոչ բժշկական ոլորտի գործատուները: Այնուամենայնիվ, ըստ 

գոյություն ունեցող համոզմունքի, բակալավրը կարող է աշխատել բժշկության հետ 

կապված տարբեր ոլորտներում, կատարել կազմակերպչական բնույթի աշխատանք 

կամ համակցելով այլ ոլորտի բակալավրի աստիճանին` աշխատել, օրինակ, որպես 

բժշկական լրագրող և այլն:  

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է միայն մեկ պետական բարձրագույն 

բժշկական կրթության ուսումնական հաստատություն՝ Երևանի պետական բժշկական 

համալսարանը, որը բժշկական կրթության ոլորտում իրականացվող 

բարեփոխումների առաջնորդը և հիմնական կատարողն է: 2006-ից ԵՊԲՀ-ի բոլոր 

ֆակուլտետներում կրթությունը դարձել է երկաստիճան՝ բակալավրիատ և 

մագիստրատուրա: Անցյալ տարի ՀՀ Կառավարության որոշմամբ երկաստիճան 

համակարգի որակավորումների վերաբերյալ կատարվեցին փոփոխություններ, 

համաձայն որի` բակալավրիատն ավարտելիս, ըստ համապատասխան 

ֆակուլտետների, շնորհվում են բժշկագիտության, ստոմատոլոգիայի և 

դեղագիտության բակալավրի աստիճաններ, իսկ մագիստրատուրայի ավարտին՝ 

բժիշկ, բժիշկ-ստոմատոլոգ, բժշկագիտության մագիստրոս (հանրային առողջություն) և 

դեղագիտության մագիստրոս որակավորումները:  

Մեր կողմից Ձեզ ներկայացվող փոփոխությունները պահանջված են հետևյալ 

հիմնավորումներով.  

1. Յոթ երկրների փորձը միայն Շվեյցարիան է շատ փոքր տոկոսով փորձարկել 

բակալավրը շուկայում, սակայն նույնպես վստահ չլինելով, որ այն կընդունվի այլ 

մասնագետների դաշտում և այլն:  



2. Եվրադիրեկտիվներում հստակ նշված է վեց տարվա (5500 ժամ) նախադիպլոմային 

կրթության ժամանակահատվածը և մենք պարտավոր ենք առաջնորդվել դրանով: 

3. Նախկինում ՀՀ կրթության մասին օրենքը թույլ չէր տալիս բակալավրիատը 

կազմակերպել չորս տարում (նշված էր առնվազն 5 տարի, փոփոխված օրենքում 

նշված է մինչև 5 տարի):  

4. Բակալավրիատում և մագիստրատուրայում դասավանդվող համանուն 

առարկաների ծրագրերում ու իրական գործունեության մեջ չհաջողվեց խուսափել 

չհիմնավորված և անարդյունավետ կրկնություններից: Այսպես` թերապիայի, 

վիրաբուժական հիվանդությունների ուսումնասիրությունը կատարվում է 

անհամաչափ. IV կուրսում այդ առարկաների ծրագրերը բավական խիտ և ծանր են, 

նոսրանում են V-ում և գրեթե նույնությամբ կրկնվում մագիստրատուրայում: 

Անհամաչափությունն արդեն իսկ իմ գործընկերները որոշ չափով վերացրել են և 

շարունակում են աշխատել այդ ուղղությամբ, սակայն նմանօրինակ 

կրկնություններից խուսափելու հիմնական միջոցը նախադիպլոմային կրթության 

տևողության կրճատումն է: Այստեղ ամբիոնների համար դժվար է նաև թեստային 

հարցումները և քննությունները ընդունված կարգով անցկացնելու հարցը, քանի որ 

մագիստրատուրայում տեսական նյութի ուսումնասիրությունը կազմում է ամբողջի 

միայն 25%-ը, այսինքն` օբյեկտիվորեն կրկնությունն անխուսափելի է: 

5. Միջանկյալ օղակ ստեղծել. «խնայել» մեկ տարի և այն օգտագործել մեզ համար 

խիստ կարևոր մասնագիտական հետդիպլոմային կրթության սկզբնական 

ընդհանուր փուլում: Այս դեպքում հետդիպլոմային կրթությունը նույնպես 

դասավանդվում է երկաստիճան համակարգով, որը, ըստ մեզ, ճիշտ է: 

Յուրաքանչյուր կլինիկական օրդինատոր, անկախ ընտրած մասնագիտությունից, 

սկզբում մեկ տարի ուսումնասիրում, ամփոփում է տվյալ մասնագիտության 

հիմնական մասնագիտական առարկաները, ապա նշվածի հիմքի վրա 

շարունակում մասնագիտացումը:  

6. Այս մոդելը հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն լուծելու նաև գործնական 

ունակություններ ձեռք բերելու խնդիրը: 

Ինչպես գիտեք, մենք ՀՀ ԿԳ նախարարության հետ միասին ձեռնամուխ ենք եղել 

համալսարանական երկու կլինիկաների տարածքում Գործնական ունակությունների 

համալսարանական կենտրոն ստեղծելու գործընթացին: Սիմուլյատորների, 



վարժասարքերի և այլ գործիքների մասնագիտական ընտրությունը կենտրոնի երկու 

ստորաբաժանումներում պետք է կատարվի յուրաքանչյուր կլինիկայում ամբիոնների 

տեղակայմանը համապատասխան: Այդ կենտրոնները պետք է ունենան առանձին 

սպասարկող անձնակազմ, որոնք պիտի աշխատեն մոտավորապես համալսարանի 

գրադարանի սկզբունքով: Կենտրոնում նախատեսվում է կազմակերպել 

նախադիպլոմային փուլում սովորող ուսանողների գործնական աշխատանքներն 

ինչպես դասերի ժամերին, այնպես էլ հետո: Գործնական ունակությունների 

համալսարանական կենտրոնում ուսանողներին կուսուցանեն ուսումնական ծրագրով 

նախատեսված ունակությունները, կհղկեն դրանք և կհեշտացնեն հետդիպլոմային 

փուլում հիվանդների վրա միևնույն գործողությունների իրականացման գործընթացը: 

Ապագայում նախատեսվում է այդ կենտրոնում կատարել ուսանողների գործնական 

ունակությունների ընթացիկ ատեստավորում, ինչպես նաև մագիստրատուրայի 

ամփոփիչ ատեստավորման բաղադրյալներից առաջինը: Ուղղելով նախադիպլոմային 

փուլի ուսանողների հոսքը դեպի գործնական ունակությունների համալսարանական 

կենտրոն` այդպիսով հիվանդանոցներում բուժվող հիվանդների հետ կաշխատեն 

միայն կլինիկական օրդինատորները: Այս դեպքում կլուծվի ոչ միայն իրավական 

հակասությունը, այլև «նոսրացնելով հիվանդների ուսանողական շրջապատը»` 

կբարձրացվի ուսումնական գործընթացի գործնական բաղադրյալի 

արդյունավետությունն ուսումնառության բոլոր մակարդակներում: Իհարկե, ասվածը 

չի նշանակում, որ կլինիկական օրդինատորներն իրավունք չունեն աշխատելու 

կենտրոններում. նրանք այստեղ հավասար իրավունքներով կարող են հղկել իրենց 

գործնական գիտելիքները: Այսպիսով, գործնական ունակությունների 

համալսարանական կենտրոնի միջոցով մեզ կհաջողվի տարանջատել նախա- և 

հետդիպլոմային մակարդակներում գործնական աշխատանքի օբյեկտը: Այս դեպքում 

ևս գործնական աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով 

նպատակահարմար է կրթության նախադիպլոմային մակարդակը մեկ տարով 

նվազեցնել: 



Այսպիսով, մեր կողմից առաջարկվում են նախադիպլոմային կրթության տևողության 

հետևյալ փոփոխությունները.  

 Ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ – բակալավրիատ` հինգ տարվա փոխարեն 

չորս տարի և մագիստրատուրա` երկու տարի, գումարային վեց տարի յոթի 

փոխարեն:  

 Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ – բակալավրիատ` չորս տարի և 

մագիստրատուրա` մեկ տարի երկուսի փոխարեն, գումարային հինգ տարի 

վեցի փոխարեն:  

 Դեղագիտական ֆակուլտետ – բակալավրիատ` չորս տարի և 

մագիստրատուրա` մեկ տարի երկուսի փոխարեն, գումարային հինգ տարի 

վեցի փոխարեն:  

Ուսումնառության տվյալ մոդելը առաջարկում ենք կիրառել բոլոր ֆակուլտետներում 

2012-2013 ուստարվա աշնանային կիսամյակից, այս տարվա առաջին կուրսից: 

Մնացած կուրսերում ուսումնական գործընթացը շարունակվում է առանց 

փոփոխությունների՝ նախկին ձևով:  

Այսպիսով, մեր կողմից մշակված բարձրագույն կրթության տարբերակը Ձեր 

քննարկմանը ներկայացված ուսուցման ինտեգրված մոդել է: Այս մոդել կիրառելու 

դեպքում բակալավրիատից ելք չենք ակնկալում ընդհանուր բժշկության, 

ռազմաբժշկական և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներում, այն միայն կլինի 

դեղագիտական ֆակուլտետի բակալավրերի համար: Ասվածից հետևում է, որ.  

 Կրթությունն անընդհատ է, և մեր շրջանավարտները կզորակոչվեն ազգային 

բանակ միայն համալսարանն ավարտելուց հետո: Այստեղ տեղին է նշել և 

հատուկ շնորհակալություն հայտնել ՀՀ Կառավարությանը ու հատկապես ԿԳ 

նախարարին, այնտեղի մեր գործընկերներին սատարելու, խնդիրները 

հետևողական ու օպերատիվ լուծելու համար: Նշեմ, որ այս մոդելի կիրառումը 

պահանջող բոլոր խնդիրներն այս տարվա համար նախարարությունը կլուծի 

սեփական որոշումների միջոցով, իսկ ապա Ազգային ժողովում հանդես կգա 

օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկով:  

 Կրթության անընդհատության պատճառով մենք ուսման վարձի բարձրացում 

չենք կարող իրագործել մագիստրատուրայի փուլում, այսինքն` համալսարանը 

կարող է ունենալ ֆինանսական կորուստ: Այն հնարավոր է միայն 



դեղագիտական ֆակուլտետում: Սակայն մեր մոտեցումը բոլոր 

ֆակուլտետներում լինելու է միանման: 

 Անհրաժեշտություն է ծագում այս տարվա առաջին կուրսեցիների համար 

փոփոխություններ կատարել պայմանագրերում:  

Այս մոդելի կիրառումը ինքնին նշանակում է վերանայել ուսումնական պլանները, 

որոնց հաստատումից հետո պետք է կազմվեն առարկայական ծրագրերը և վերջապես 

ձևակերպվեն չափորոշիչները: Ի դեպ, չափորոշիչների վերաբերյալ. այս մոդելի 

համար անհրաժեշտ է ըստ մասնագիտությունների ձևակերպել մագիստրատուրայի 

որակավորման պետական կրթական նոր չափորոշիչներ: Նախկինները կգործեն 

միայն երկրորդ և բարձր կուրսերի ուսանողների համար: Մինչև ուսումնական 

պլաններին անցնելը ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս շեշտել մեր պահանջը ծրագրերի 

միջառարկայական ինտեգրացիայի վերաբերյալ:  

Առարկայական ծրագրերը պետք է կազմվեն` հաշվի առնելով միջառարկայական 

հորիզոնական և ուղղահայաց ինտեգրացիաների սկզբունքը: Միայն այս 

ճանապարհով է հնարավոր ապահովել  բժշկական գիտելիքների տրամաբանական և 

ելքային արդյունքները շաղկապելու նորմալ գործընթացը: Մեկ անգամ ևս նշեմ, որ 

հորիզոնական ինտեգրումը պարտադիր պետք է կատարվի ուղղահայաց ինտեգրման 

«պատվերով», այլապես այն կլինի ինքնանպատակ և անարդյունավետ: Այսինքն՝ 

կլինիկական ամբիոնները պետք է կարևորեն այն գործընթացները, որոնք անհրաժեշտ 

են ժամանակակից բժիշկ պատրաստելու համար: Այս գործընթացը ճիշտ իրագործելու 

ամբողջ պատասխանատվությունը, բացի ամբիոնների վարիչներից, կրում են նաև 

ցիկլային մեթոդական հանձնաժողովները: Իսկ ամբիոններում նրանց որոշումների 

իրագործման հսկողությունն իրագործում է ուսումնամեթոդական վարչությունը:  

Ուսումնական պլանների վերաբերյալ մեր քաղաքականությունը հետևյալն է. 

հաստատենք դրանք առաջին երկու կուրսերում այսօր, իսկ մյուս կուրսերի 

վերաբերյալ մեր առաջարկություններն ուսումնասիրեք, որոնք կհաստատենք 

գիտական խորհրդի հերթական նիստում, որը կկայանա օգոստոսի 29-ին:  

Եվ այսպես` առաջին կուրսում ուսումնական պլաններում փոփոխություններ չկան: 

Այստեղ հիմնական թերությունն այն է, որ յուրաքանչյուր առարկայից ինքնուրույն 

աշխատանքի ժամաքանակը հասնում է 50%-ի: Այստեղ նպատակահարմար չէ 



ավելացնել նոր առարկաներ, քանի որ նոր չափորոշիչների համաձայն` ուսանողների 

շաբաթական ծանրաբեռնվածությունը չպետք է գերազանցի 28 ժամը:  

Մյուս հարցը, որի մասին կուզեի խոսել, մասնագիտական առարկաների ամառային 

քննաշրջանում քննության կերպի փոփոխությունն է: Կենտրոնական մեթոդական 

հանձնաժողովում որոշվեց, որ այն պետք է անցկացվի բանավոր: Մենք առաջարկում 

ենք հետևյալ տարբերակը. ամբողջ տարվա ընթացքում ուսանողն առարկայից 

հանձնում է ծրագրով նախատեսված բոլոր հարցումները գրավոր, որոնք հետագայում 

մենք նախատեսում ենք իրագործել համակարգչային տարբերակով, ստանում է 

տարեկան գնահատականը, որը չի ամբողջացվում: Դրանից հետո ուսանողն ամռանը 

այդ նույն առարկայից հանձնում է բանավոր քննություն, որի գնահատականը 

միջինացվում է տարեկան գնահատականի հետ և ստացված միավորը նոր միայն 

ամբողջացվում: Պետական ատեստավորման վերաբերյալ որևէ փոփոխություն չի 

ակնկալվում: Կա մի առաջարկ ևս. քննական տոմսերում հարցերի քանակը մեկով 

պակասեցնել: 


