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                                                           Միասնական ազգային  քննություններ         2021 

 

Մանրամասն տեղեկատվություն միասնական ազգային քննություններին 

մասնակցության  գրանցում  անցնելու  մասին 

  

Գրանցումն այս տարի նույնպես կընթանա մի քանի փուլով.   

 

դիմորդները գրանցում կանցնեն միայն օնլայն ռեժիմով (համացանցով) Գնահատման 

և քննությունների ազգային կենտրոնի  գրանցման կայք-էջի վրա մարտի 1-ի ժամ 10:00-ից 

մինչև մարտի 31-ի ժամը 18:00 (online.naec.ge): 

 

Այս ժամանակաշրջանում դիմորդը պետք է լրացնի անձնական տվյալները, ընտրի 

քննական կենտրոնի գտնվելու վայրը (քաղաքը) և հանձնելիք առարկաները:  

 

Գրանցման հիմնական փուլի ժամկետի սպառումից հետո (մարտի 31) դիմորդները 

միասնական ազգային քննություններին մասնակցության գրանցում չեն կարող անցնել:  

 

2021 թվականի մարտի 31-ի ժամը 18:00-ից հետո դիմորդն իրավունք չունի գրանցման 

դիմումի մեջ փոփոխել քննական կենտրոնի վայրը (քաղաքը):  

 

Դիմորդը գրանցման երկրորդ փուլում՝ մինչև 2021 թվականի ապրիլի 15-ի ժամը 

18:00, կարող է փոփոխել հանձնելիք առարկան (ջնջել, ավելացնել), փոխել քննության 

լեզուն կամ ընտրել մրցույթը (ստեղծագործական շրջան): Օրինակ, եթե դիմորդն ընտրել էր 

մաթեմատիկա, սակայն որոշեց  հանձնել պատմություն: Այս ժամանակաշրջանի  

ընթացքում հնարավոր կլինի փոփոխել ինչպես հանձնելիք  առարկան, այնպես էլ 

քննության լեզուն (օր. ընդհանուր ունակությունների վրացերեն քննությունը նա կարող է 

փոխարինել ընդհանուր  ունակությունների քննությամբ  ադրբեջաներեն կամ հայերեն և 

այլն):  

 Ապրիլի 15-ից հետո դիմորդը հանձնելիք առարկաների թվարկությունում 

փոփոխություն մտցնել չի կարող:   

Ինչ վերաբերում է  կրթական ծրագրերի թվարկությանը, գրանցման հայտում 

կրթական ծրագրերը  նշելու և փոփոխելու հնարավորություն դիմորդները կունենան 

միասնական ազգային քնննությունների թեստի  գնահատման  կապակցությամբ 

բողոքարկման հայտի վերաբերյալ բոլոր առարկայական հանձնաժողովների կողմից  

ընդունված որոշումների հրապարակումից հետո՝  ներառյալ  հաջորդ օրվա ժամը 18:00: 

Կոնկրետ ամսաթիվը  կհրապարակվի  կենտրոնի կայք-էջի վրա:  

 

Գրանցումը հաջողությամբ ավարտելու դեպքում  դիմորդի գրանցման էջի վրա կհայտնվեն 

նրա կողմից լրացված տվյալները (առարկաների թվարկությունը, քննական կենտրոնի  

վայրը (քաղաքը) և ընտրած  կրթական առարկաները):   

 

Գրանցումը հաստատող  վերջնական փաստաթուղթն անհրաժեշտ է  տպել/պահել, 

որովհետև առանց այս փաստաթուղթը  ներկայացնելու՝  գրանցման կամ գրանցման 
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տվյալների  փոփոխության կապակցությամբ բողոքը կենտրոնի կողմից չի ընդունվի:  

 

Մի՛ վստահեք նշանաբառը (պարոլը) ուրիշին: Միայն դուք եք պատասխանատու 

գրանցման հայտում նշված տվյալների ճշգրտության և դրանում հետագայում մտցված 

փոփոխությունների  համար:  

 

                       Ինչպե՞ս  պետք է  անցնեք  գրանցում: Մանրամասն  հրահանգ.  

1.  Գրանցման համար  դիմորդը պետք է  վճարի քննություններին  մասնակցության  վարձը 

(վճարման ձևերը նկարագրված են ստորև):   

2. Համացանցով  գրանցում դիմորդն  անցնում է  կայք-էջի վրա. www.naec.ge կամ  online.naec.ge:  

3. Նշված հասցեին մտնելուց հետո  դիմորդը հատուկ դաշտում մատնացույց է անում անձնական  

համարը, հավաքում է տրված խորհրդանշանները և սեղմում է «շարունակել» կոճակը: Այնուհետև 

ստուգում է  անձնական համարը և շարունակում է  գրանցման գործընթացը: 

Եթե անձնական  տեղեկատվությունը  լրացնելիս  դիմորդը  համապատասխան  դաշտում 

նշի  բջջային հեռախոսի (և ոչ ստացիոնար) համարը, նա  համակարգ  մտնելու համար 

անհրաժեշտ գաղտնաբառը (պարոլը)  վերականգնել կկարողանա  նշված համարի վրա  կարճ 

տեքստային  հաղորդագրությամբ: Բջջային հեռախոսի  համարը պետք է գրառեք  կոդը և դատարկ  

տեղերը առանց  բացթողնելու (օր. 595XXXXXX):  

   Եթե դիմորդի համար քննության ժամանակ անհրաժեշտ է ստեղծել հատուկ 

պայմաններ/յուրահատուկ քննական միջավայր, վերջինս այդ մասին պետք է նշի 

համապատասխան սյունակում և  պարտավոր է առողջական վիճակի մասին համապատասխան 

տեղեկանք (Ձև №100) ներկայացնել Գնահատման և  քննությունների ազգային կենտրոն կամ 

ուղարկել կրթական ռեսուրսկենտրոնից:  Այս  դիմորդները  նաև կարող են ուղարկել  

համապատասխան  փաստաթղթերը (հայտ՝ կենտրոնի տնօրենի անունով,  Ինքնությունը  

հաստատող  վկայականի  պատճեն,  առողջության մասին տեղեկանքի պատճեն)  Գնահատման  

և  քննությունների  էլեկտրոնային փոստի հասցեով. gancxadebebi@naec.ge  (2021 թվականի  

ապրիլի 15-ը ներառյալ):   

Վրաց լեզվից  նախապատրաստության կրթական  ծրագիրը  ընտրելիս՝ դիմորդը 

ուշադրություն պետք է  դարձնի ընդհանուր  ունակությունների  քննության լեզվին: 

Անհրաժեշտ դաշտերը  լրացնելուց և հանձնելիք  առարկաների  թվարկությունը  նշելուց 

հետո  դիմորդը սեղմում է  պահոցի  կոճակը, որից հետո  էկրանի վրա  հայտնվում է  

հաղորդագրություն այն մասին, որ ինքը հաջողությամբ անցավ գրանցում, ինչպես նաև 

հնգանիշ  կոդ, որը հետագայում պետք է  կիրառի  անձնական  էջը մտնելու ժամանակ: Այս 

կոդը  դիմորդներին  կարճ տեքստային հաղորդագրության տեսքով կառաքվի նաև գրանցվելու 

ժամանակ  մատնանշած բջջային հեռախոսի համարի վրա:   

Գրանցումն ավարտելուց հետո  անհրաժեշտ է  դիմորդը պահի և  տպի իր  հայտը: 

Գրանցման  կամ  գրանցման  հետ կապված  տվյալների  փոփոխության  կապակցությամբ  

բողոքարկումը  թույլատրելի է  միայն  այն դեպքում, եթե  անձը  հատուկ  ծրագրից  պահած կամ  

տպած ունի  գրանցումը  հաստատող փաստաթուղթ:  
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       Դիմորդը  կարող է մի քանի անգամ  փոփոխել  կրթական  ծրագրերի առաջնային  

թվարկությունը միասնական ազգային քնննությունների թեստի  գնահատման  կապակցությամբ 

բողոքարկման հայտի վերաբերյալ բոլոր առարկայական հանձնաժողովների կողմից  ընդունված 

որոշումների հրապարակման և  ներառյալ  հաջորդ օրը:  Նա  իր  անձնական համարի և 

գաղտնաբարի (հնգանիշ կոդի)  մատնանշմամբ մտնում է  սեփական էջ, մտցնում է ցանկալի  

փոփոխությունները և պահում է  տեղեկատվությունը: Վերը նշված ժամկետի սպառվելուց  հետո  

դիմորդը կրթական ծրագրերի  առաջնային թվարկությունը  այլևս չի կարող փոփոխել:  

                Գրանցման  տեսահրահանգը տեսնել հնարավոր է www.naec.ge -ի վրա:  

Միասնական ազգային քննությանը  մասնակցության  վարձը  վճարելու 

նշանակությունում  Վրաստանի  քաղաքացին  նշում է  դիմորդի  ազգանունը, անունը և  

անձնական համարը: Օտարերկրյա քաղաքացին, ինչպես նաև  երկակի քաղաքացիություն 

ունեցող անձը,  որը  ցանկանում է  գրանցում անցնել որպես օտարերկրյա քաղաքացի,  նշում է  

դիմորդի  ազգանունը, անունը, անձնական (կեցության) վկայականի/անձնագրի սերիան և  

համարը (անձնագրի  սերիայի բոլոր  խորհրդանշանները, լինեն դրանք  թվանշաններ, թե տառեր, 

լրացվում է  իրար ետևից, առանց  տեղ բացթողնելու):  

Մեկ առարկայից քննություն հանձնելու  վարձն է 10 լարի: Այն վճարել կարող է  ինչպես 

դիմորդը, այնպես էլ այլ անձ, ով  վճարելու ժամանակ (նշանակությունում)  կնշի  դիմորդի  

համապատասխան  տվյալները:    

Վճարման հնարավոր միջոցներ և բանկային  սպասարկման կոմիսիոն վճար.   
 

• «Սաքարթվելոս բանկի» սերվիս կենտրոններով – վարձին ավելանում է  

սպասարկման կոմիսիոն վճար 0,5 լարի,  

•  epay.ge կայք-էջի վրա – վարձին ավելանում է  սպասարկման կոմիսիոն վճար 1 

լարի,  

• «Սաքարթվելոս բանկի» ինքնասպասարկման  տերմինալով – վարձին 

ավելանում է  սպասարկման կոմիսիոն  վճար 1 լարի,  

• «Սաքարթվելոս բանկի»  ինտերնետբանկինգի միջոցով -  ibank.ge – վարձին 

ավելանում է  սպասարկման կոմիսիոն վճար 1 լարի,  

• OPPA.ge-ի ինքնասպասարկման տերմինալով – վարձին ավելանում է 

սպասարկման կոմիսիոն վճար 0,5 լարի,  

• Կենտրոնի կայք-էջից – վարձին ավելանում է  սպասարկման կոմիսիոն վճար 

0,5 լարի:  

 

 Եթե  դուք լրիվ հանրային կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ ստացել եք 

մինչև 2011 թվականը, 2021 թվականի հունիսի 20-ը ներառյալ Գնահատման և 

քննությունների ազգային կենտրոն պետք է  ներկայացնեք լրիվ  հանրային կրթությունը 

հաստատող փաստաթղթի պատճեն, իսկ տարածաշրջաններում՝ կրթական  ռեսուրս-

կենտրոններ, որոնք այնուհետև  ապահովում են   կենտրոն դիմումների  առաքումը  

կառավարման  միասնական ավտոմատ համակարգի (eflow) կիրառմամբ: Փաստաթղթի  

պատճեն ընդունվում է նաև  էլեկտրոնային փոստով հետևյալ հասցեին. 

https://epay.ge/
https://login.bog.ge/ibank/?lang=ge
https://www.oppa.ge/ka#!sxvadasxva/sastsavlo_datsesebulebebi/Naec_ge
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gancxadebebi@naec.ge :   

 Փաստաթղթին դիմումի հետ միասին պետք է  կցվի  Անձնական վկայականի 

պատճեն: Ի նկատի ունեցեք.  կենտրոնը վերապահում է  հնարավորություն, դիմորդի 

կողմից  լրիվ հանրային  կրթություն ստանալու  մասին տեղեկատվությունը չգտնելու  

դեպքում, դիմորդից  պահանջել ատեստատի  պատճեն  ներկայացնել կենտրոն: Նման 

դեպքում  դիմորդի  քննական  քարտի վրա փոխադրված կլինի  պահանջ  ատեստատը  

կենտրոնում ներկայացնելու վերաբերյալ: Այդպիսով, դիմորդը  ատեստատը  կենտրոնում  

ներկայացնելու  պարտավորություն ունի միայն  այն դեպքում, եթե  իր քննական քարտի 

վրա  նշված է  դրա մասին: Այս նույն ժամկետում (2021 թվականի հունիսի 20-ը ներառյալ) 

պետք է  ներկայացնեն  լրիվ հանրային  կրթությունը ճանաչող փաստաթուղթ. 

• այն դիմորդները,  ովքեր  լրիվ հանրային  կրթությունը ստացել են  բռնագրավված 

տարածքում, 

• այն դիմորդները, ովքեր ունեն  Վրաստանում իրականացված արտասահմանում  

ճանաչված ընդհանուր  կրթական  ծրագիրը  հաղթահարելու  արդյունքում տրված 

կրթությունը  հաստատող փաստաթուղթ (որը հավասարեցված է  լրիվ  հանրային  

կրթությունը  հաստատող  փաստաթղթին և տալիս է  կրթության հաջորդ  

աստիճանին  ուսումը  շարունակելու իրավունք):  

 

 2021 թվականի հունիսի 20-ը ներառյալ պետք է  ներկայացնեն  ՀԻԻԱ կրթության  

որակի  զարգացման  ազգային կենտրոնի  կողմից տրված տեղեկանք,  որով  հաստատվում 

է նրանց կողմից  ավարտված, արտասահմանում  ճանաչված հանրային կրթության 

ծրագրի իրականացումը Վրաստանում: 

   Դիմորդները, ովքեր  լրիվ հանրային  կրթությունը ստացել են  արտասահմանում, 

համապատասխան  կրթությունը ճանաչելու փաստաթուղթը պետք է  ներկայացնեն  

Գնահատման և  քննությունների  ազգային կենտրոն 2021 թվականի  օգոստոսի 20-ը 

ներառյալ:  

 Երկակի  քաղաքացիություն ունեցող անձը, ով  միասնական ազգային քննության  

գրանցում կանցնի որպես  օտար երկրի քաղաքացի, պարտավոր է  2021 թվականի  

հունիսի 20-ը  ներառյալ Գնահատման և  քննությունների  ազգային կենտրոն  

ներկայացնել  Անձը  հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ:  

 Դիմորդները քննական քարտերի էլեկտրոնային տարբերակները  կտպեն 

ցանկացած մատչելի համակարգչի անձնական  գրանցման էջից (էջ, որտեղ դիմորդը  

ընտրում է քննությունները, կրթական ծրագրերը,  տեսնում է արդյունքները):  

 Քննական քարտի վրա  մատնացույց արված կլինի դիմորդի  նույնականության 

կոդը, քննական կենտրոնի հասցեն, յուրաքանչյուր քննության ամսաթիվը և գրանցումը 

սկսվելու ժամանակը: Քննական քարտը Անձը հաստատող փաստաթղթի հետ միասին  

կլինի  դիմորդի  անցաթուղթը  ամբողջ քննական գործընթացի ընթացքում:  

 Արդյունքներին տեղեկանալու համար պահեք կամ հիշեք ձեր  նույնականացման  

կոդը:    

2021 թվականին քննական  կենտրոններ  կբացվեն. Բաթումիում, Զուգդիդում՛ Քութաիսում, 

Փոթիում, Ախալցիխեում, Գորիում, Օզուրգեթում, Թբիլիսիում, Թելավում, Խուլոյում:   
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 Վրաց լեզվից  նախապատրաստության կրթական ծրագրերով ուսումը  շարունակելու 

համար դիմորդները հանձնում են ընդհանուր ունակությունների  քննությունը հայերեն կամ 

ադրբեջաներեն կամ աբխազական լեզու կամ օսական լեզու (այս կետը  վերաբերում է միայն 

Վրաստանի քաղաքացիներին):  

 

 Դիմորդները, ովքեր կգրանցվեն այս կամ այն բարձրագույն ուսումնական 

հաստատության վրաց լեզվից նախապատրաստության կրթական ծրագրով սահմանված 

տեղերի համար,  ընդհանուր ունակություններից քննությունը հայերեն կամ ադրբեջաներեն 

կամ աբխազական լեզու կամ օսական լեզու հանձնելուց հետո ուսումը շարունակելու  

իրավունք ձեռք կբերեն վրաց լեզվից նախապատրաստության կրթական ծրագրով, որտեղ 

ուսումնառությունը կշարունակվի մեկ տարի (60 կրեդիտ): Այս ծրագիրն ավարտելու և 

համապատասխան վկայագիր ստանալուց հետո, ուսանողներն առանց հավելյալ 

քննություն հանձնելու, իրենց ընտրությանը համապատասխան, ուսումը կշարունակեն 

նույն բարձրագույն ուսումնական հաստատության բակալավրիատի (4 տարի՝ 240 կրեդիտ), 

դիպլոմավոր  ատամնաբույժի (5 տարի՝ 300 կրեդիտ), դիպլոմավոր բժշկի (6 տարի՝ 360 

կրեդիտ), ուսուցչի պատրաստման ինտեգրված բակալավրային-մագիստրային կամ 

անասնաբուժության ինտեգրված մագիստրային  կրթական ծրագրով (5 տարի՝ 300 

կրեդիտ): Վրաց լեզվից նախապատրաստության ծրագրով ձեռք բերած պետական 

ուսումնական դրամաշնորհը անցնում է  հետևյալ  փուլի  ֆինանսավորման համար: 

 

 Ինչպե՞ս է տրվում պետական ուսումնական դրամաշնորհ վրաց լեզվից  

նախապատրաստության կրթական ծրագրերի համար:  

 

 Պետական ֆինանսավորում (100%-ի չափով) տրվում է հատուկ կամ կրթական 

ծրագրերին  հատկացված գումարի սահմաններում, ընդհանուր ունակությունների  

ադրբեջաներեն կամ հայերեն  լեզուներով թեստի, կամ աբխազական լեզվի կամ օսական 

լեզվի քննության արդյունքի հիման վրա: Վարկանիշային ցուցակը, քննության լեզվի 

համաձայն, կազմվում է ընդհանուր ունակությունների/աբխազական լեզվի/օսական լեզվի 

արդյունքի  հիման վրա (օրինակ, նրանց համար, ովքեր հանձնել են ընդհանուր 

ունակությունների հայերեն  թեստը, կազմվում է  առանձին վարկանիշային ցուցակ: 

Համանմանորեն կազմվում է ցուցակ նրանց համար, ովքեր  հանձնել են ընդհանուր 

ունակությունների ադրբեջաներեն լեզվով թեստը և առանձին-առանձին նրանց համար, 

ովքեր հանձնել են աբխազական կամ օսական լեզուներ): 

 

 Գրանցման հայտը լրացնելիս  դիմորդը պետք է  նկատի ունենա. 

 

   – լիազորագրվա՞ծ է, թե՝ ոչ կրթական ծրագիրը (չլիազորագրված ծրագիրը  չի 

ֆինանսավորվում  պետական ուսումնական դրամաշնորհով),  

   –  լիազորագրության ժամկետները,  

   – մեծացե՞լ է, թե՝ ոչ բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից  նվազագույն 

իրավասության սահմանը,  

   –  նշվա՞ծ են, թե՝ ոչ  կրթական ծրագրի մասին  հատուկ պահանջներ,  
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     – բարձրագույն ուսումնական հաստատության կողմից  ուսումնական ծրագրով  հանձնելիք 

քննությանը շնորհված գործակիցը (գործակիցների շնորհմամբ բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունը սահմանում է  կրթական ծրագրով ավելի կամ պակաս առաջնահերթություն 

ներկայացնող քննական առարկաները, մրցութային միավորները հաշվվում են գործակիցների 

համաձայն), 

   – առարկաների առաջնահերթությունը (առարկաների առաջնահերթության  

հաշվառումը  տեղի կունենա այն դեպքում, եթե կրթական ծրագրին հատկացված տեղերի 

բաժանագծում երկու կամ ավելի դիմորդ հավաքեն միատեսակ մրցութային միավոր):  

Հիշե՛ք, ձեր կողմից  ընտրված կրթական ծրագրերի քանակը սահմանափակ չէ: Նաև 

պետք է  նկատի ունենաք.  

– կրթական ծրագրով  սովորելու  վարձը,  

– կրթական ծրագրի ուսուցման լեզուն, 

– որ քաղաքում է  ընթանում ուսումնառությունն այս կրթական ծրագրի համաձայն,  
– որևէ տեսակի գործառնային (ֆունկցիոնալ) խախտման դեպքում (շարժական, 

լսողական, տեսողական և այլն) լրացվում է հատուկ սյունակ: Բժշկի կողմից 

տրված առողջական վիճակի մասին համապատասխան տեղեկանքը (Ձև N100) 

դիմորդը գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն պետք է ներկայացնի 

մինչև 2021 թվականի ապրիլի 15-ը ներառյալ, 

– նշված ամսաթվից հետո առողջական վիճակի մասին տեղեկանք ներկայացնելու 

դեպքում, դիմորդը չի կարող օգտվել հատուկ պայմաններից: 2021 թվականի ապրիլի 

15-ից հետո առաջացած ֆունկցիոնալ խախտման դեպքում առողջական վիճակի 

մասին տեղեկանքը Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն պետք է  

ներկայացվի  այսպիսի  խախտում առաջանալու հաջորդ օրվանից ոչ ուշ, 

– մինչև քննությունները կամ քննությունների ժամանակաշրջանում վարակիչ  

հիվանդություն հայտնաբերելու դեպքում անհապաղ, մինչև քննության սկսվելը 

պետք է տեղեկություն հաղորդվի Գնահատման և քննությունների կենտրոն կամ 

քննական կենտրոն, որպեսզի  կենտրոնը դիմորդի համար  ապահովի հատուկ 

պայմանների  ստեղծումը,  

– մինչև քննությունները կամ քննությունների ժամանակաշրջանում դիմորդին  

կալանավորելու/ձերբակալելու դեպքի մասին անհապաղ պետք է տեղեկություն 

հաղորդվի  Գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոն, որպեսզի 

կենտրոնն  ապահովի դիմորդին քննության թողնելու  համապատասխան 

միջոցառումների իրականացումը: 

  

Հիշե՛ք, որ մարտի 31-ից հետո դիմորդը չի կարող փոփոխել  քննություն հանձնելու քաղաքը: 

Նաև գնահատման և քննությունների ազգային կենտրոնը վերապահում է հնարավորություն, 

դիմորդին վերաբաշխել այլ քննական կենտրոն:  

 

Ի՞նչ պետք է մոտը ունենա  դիմորդը  քննության ներկայանալիս:  

 

–   Քննական քարտ, 

– Ինքնությունը (բնակությունը) հաստատող փաստաթուղթ/անձնագիր կամ ՀԻԻԱ-

պետական սերվիսների զարգացման գործակալության տարածքային ծառայության 
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կնիքով և իրավասու անձի ստորագրությամբ վավերացված հայտ/դիմում-

անկետա/արտատպվածք կամ այլ փաստաթուղթ, որտեղ տրված է անձի լուսանկարը, 

անունը, ազգանունը և անձնական համարը,  

 

Ցանկության դեպքում գելային (այսպես կոչված, տուշի) սև գույնի գրիչ, 0,5-0,7 մմ, 

գնդիկային ծայրով: 

 

Ստուգվում է միայն պատասխանների թերթը:  

 

Բոլոր քննական կենտրոններում, գրանցման տարածությունում և սեկտորում 

մոնտաժված կլինեն տեսախցիկներ, կձայնագրվի ամբողջ քննական գործընթացը և 

կստեղծվի տեսագրությունների արխիվ, քննական ժամանակի սպառման կամ դիմորդի 

կողմից  աշխատանքը շուտ ավարտելու դեպքում, դիտորդը  ստուգում է դիմորդի 

պատասխանների թերթի և  շտրիխկոդի վնասված չլինելը, ինչը դիմորդը հաստատում է 

ամփոփագրում ստորագրությամբ և դրանից հետո դիտորդին է  հանձնում աշխատանքը, 

քննական գործընթացը սրանով  ավարտվում է: Պատասխանների  թերթերը կնիքվում են 

և առաքվում Գնահատման և քննությունների  ազգային կենտրոն:  

 

Ինչպե՞ս պետք է վարվի դիմորդը, եթե գտնում է, որ քննության ընթացքում իր 

նկատմամբ  խախտվել են սահմանված կանոնները  կամ թեստի անցկացման  

ընթացակարգերը:  

Նման դեպքում դիմորդը քննության օրվա մինչև ժամը 21:00-ը դիմումով պետք է դիմի 

(միասնական ազգային քննությունների թեստի անցկացման ընթացակարգի սահմանված 

կարգի խախտման փաստի վերաբերյալ հայտ) այն քննական կենտրոնի  վարչությանը, 

որտեղ հանձնել է  քննությունը: Դիմումը բողոքարկման հանձնաժողովին կփոխանցվի 

հաջորդ օրվանից ոչ ուշ և  կքննարկվի հայտի  ընդունման օրվանից  հինգ օրվա  

ժամկետում: Պատասխանը դիմողին  կտեղեկացվի որոշումը ընդունելուց երկու օրվա 

ժամկետում:  

Նկատի ունեցեք, որ դիմորդը առանց նախազգուշացման  հեռացվում է  քննությունից.  

• բառարան, օժանդակ նյութ, այսպես կոչված, «շպարգալկա», բջջային հեռախոս, 

այսպես կոչված դեղահաբ, էլեկտրոնային ժամացույց, մանրահաշվիչ կամ այլ  

էլեկտրոնային սարքավորանք բացահայտելիս (թեկուզև  էլեկտրոնային գործիքը  

լինի անջատված վիճակում),  

• կարգապահության կոպիտ  խախտման կամ քննական գործընթացին մասնակցող 

անձին վիրավորելու կամ այլ նմանատիպ դեպքում,  

• ալկոհոլի, թմրանյութի կամ հոգեմետ  նյութերի  ազդեցության  ներքո գտնվելու 

դեպքում:  

 

Թվարկածից բացի, ցանկացած այլ կարգ խախտելիս դիմորդը  ստանում է զգուշացում: 

Երկրորդ զգուշացումը ստանալու  դեպքում դիտորդը պարտավոր է քննությունից 

հեռացնել դիմորդին:  

Մինչև քննության ավարտը, 10 րոպե շուտ, դիտորդը  հիշեցնում է ժամանակը, 

որպեսզի  ժամանակին ավարտեն  թեստի վրա աշխատանքը,  
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ժամանակ ավելացվում է  միայն այն դիմորդներին, ովքեր նախապես  պահանջել են 

հատուկ պայմանների ստեղծում և ներկայացրել են համապատասխան  բժշկական 

տեղեկանք, որի հիման վրա կենտրոնում ստեղծված հանձնաժողովը (գրանցված 

ֆունկցիոնալ խախտում ունեցող ապլիկանտների կողմից ներկայացված տեղեկանքների 

քննարկման վերաբերյալ ստեղծված հանձնաժողով) ժամանակի ավելացման 

կապակցությամբ ընդունել է համապատասխան որոշում:  

Ո՞ր դեպքում չի ստուգվում աշխատանքը:  

Աշխատանքը չի ստուգվում, եթե.  

• պատասխանների  թերթը կամ շտրիխկոդը վնասված է,  

• դիմորդը  քննական ժամանակը սպառվելուն պես  չի դադարեցնում աշխատանքը և չի 

հանձնում  պատասխանների թերթը,  

• պատասխանների թերթի վրա գրում է անունը, ազգանունը կամ  անձի 

նույնականության հնարավորություն ներառող որևէ այլ տեղեկատվություն, կամ որևէ 

տեսակի այնպիսի  գրաֆիկական  արտահայտություն, որը  կապված չէ  թեստային 

առաջադրանքի հետ:  

 

Դիմորդի կողմից միասնական ազգային քննությունների  թեստավորման  ընթացակարգի  

սահմանված կարգի խախտման փաստի հաստատման դեպքում բողոքարկման 

հանձնաժողովը  կարող է  ընդունել որոշում դիմորդի աշխատանքը զրո միավորով 

գնահատելու վերաբերյալ:  

Հիշե՛ք, չի կարելի.  

• պատասխանների թերթը ծալել, շտրիխկոդը գունավորել, վնասել և այլն,  

• քննությունն ընթանալիս՝ միմյանց հետ խոսել,  

• օգնության փորձ կատարել կամ այլ անձից օգնություն ստանալ,  

• օգնություն հայտնաբերելու/ստանալու կամ զրուցելու դեպքում դիմորդը  

կստանա  զգուշացում (նկատի ունեցեք, որ  կրկնակի  զգուշացման դեպքում 

դիմորդը հեռացվում է  քննությունից): 

 

Որտե՞ղ  և  ինչպե՞ս են դիմորդներն առաջինը տեղեկանում արդյունքների մասին : 

 

Աշխատանքների ստուգման գործընթացի և ավարտից հետո  Գնահատման և  

քննությունների ազգային կենտրոնի կայք-էջի վրա տեղադրվում են միասնական ազգային 

քննությունների  առաջնային արդյունքները – դիմորդների կողմից  յուրաքանչյուր  

առարկայից ստացած հումքային  միավորը: Բոլոր դիմորդները կունենան 

հնարավորություն տեսնել պատասխանների թերթերը, որոնք կտեղադրվեն  

Գնահատման և քննությունների  ազգային կենտրոնի  կայք-էջի վրա: Դիմորդը հատուկ 

որոնման համակարգի միջոցով – նույնականացման  համարանիշը  մատնացույց անելով,  

կկարողանա  տեսնել և տպել ցանկացած առարկայից պատասխանների թերթի պատճեն:  
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Թեստի/թեստերի  գնահատման կապակցությամբ  բողոք  

 

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում թեստի/թեստերի գնահատման  կապակցությամբ  

բողոքարկման  դիմում մտցնելը:  

Եթե դիմորդը չի համաձայնում  ստացած գնահատմանը, նա կարող է բողոքարկել 

առանձին քննական առարկայից ստացած գնահատումը Գնահատման և քննությունների  

ազգային կենտրոնի տնօրենի կողմից  սահմանված ժամկետներում: Այս դեպքում նա 

պետք է լրացնի թեստի/թեստերի գնահատման կապակցությամբ  բողոքարկման  հայտը 

էլեկտրոնային ձևով:  

 

Բողոքարկման հայտը էլեկտրոնային ձևով (համացանցով) լրացնելու համար 

անհրաժեշտ   ընթացակարգերը և ժամկետները կտեղադրվեն հետևյալ կայք-էջերի վրա. 

www.naec.ge;  online.naec.ge. 

 

Բողոքարկման հայտի  քննարկման  վարձը սահմանված է 50 լարիի չափով (մեկ 

առարկայի համար): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


