
ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՒԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

/2017-2018 և 2018-2019 ուսումնական տարվա համեմատական/ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզում գործող հանրակրթական դպրոցներ 

01.09.2017թ. ընդամենը – 169 դպրոց 

01.09.2018թ. ընդամենը – 164 դպրոց 

  

ՀՀ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների աշակերտներ 

01.09.2017թ. ընդամենը – 30387, որից 

Մարզ.ենթակայության ԿԳ նախարարության ենթակայության Ոչ պետական 

26049 3979 359 

01.09.2018թ. ընդամենը – 31086, որից 

Մարզ.ենթակայության ԿԳ նախարարության ենթակայության Ոչ պետական 

26743 4019 324 

  

ՀՀ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարանցիների թիվ 

01.09.2017թ.. ընդամենը – 3070 աշակերտ 

01.09.2018թ. ընդամենը -3072 աշակերտ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների թիվ 

01.09.2017թ. ընդամենը - 852 աշակերտ 

01.09.2018թ. ընդամենը - 1723 աշակերտ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզի  ներառական կրթություն իրականացնող դպրոցներ  

01.09.2017թ. դպրոց/աշակերտ -28*1410 

01.09.2018թ. դպրոց/աշակերտ-28*1307 

 



ՀՀ Շիրակի մարզի դպրոցահեն նախակրթարաններ  

Նախակրթարա

նի տիպը 

01.09.2017թ. 01.09.2018թ. 

Նախակրթարաննե

րի թիվը 

Սաների թիվը Նախակրթարաննե

րի թիվը 

Սաների թիվը 

Դպրոցահեն 62 1040 62 964 

 

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի ենթակայության դպրոցներում ուսուցիչների թիվ 

01.09.2017թ. դպրոց/աշակերտ -3106 

01.09.2018թ. դպրոց/աշակերտ-3132 

 

Դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

 

2018թ. 6200աշ. 

Գովասանագիր 28 

1-ին կարգ 4 

2-րդ կարգ 4 

3-րդ կարգ 13 

Միջազգային օլիմպ. մասն.                   1 

 

68 համայնքային դպրոցները գազաֆիկացված չեն, ջեռուցվում են՝ դիզ վառելիքով և էլեկտրաէներգիայով:  

 

 

Մշակույթ 

 

ՀՀ Շիրակի մարզում գործում է 152 մշակութային կազմակերպություն, որից 

.  Հանրապետական ենթակայության  12 

.   Մարզային ենթակայության   5 



.   Ոչ պետական՝ /համայնքային, հասարակական , բարեգործական, ՍՊԸ-ներ /  135 

Պետական աջակցության մշակութային միջոցառումների իրականացմանը ծրագրով նախատեսված 

3230,4 հազ. դրամ միջոցների հաշվին 2018 թվականի ընթացքում մարզում անց են կացվել թվով հինգ 

մշակութային միջոցառումներ՝ ուղղված ազգային և պետական տոների արժևորման գործըթացին՝ 

 Բանակի օր  

Մայիսյան հաղթանակներ-առաջին հանրապետության օր ՝ նվիրված Մայիսյան հերոսամարտերի 100-

ամյակին 

Մինասի գույներով երիտասարդ նկարիչների 7-րդ պլեներ՝ նվիրված Մինաս Ավետիսյանի 90- 

ամյակին 

Անկախության օր  

Հոգևոր երգերի մարզային 5-րդ փառատոն ՝ նվիրված 1988-ի դեկտեմբերի  7-ի երկրաշարժի 30-ամյա 

տարելիցին, 

2018 թվականի ընթացքում մարզում անց են կացվել ՀՀ մշակույթի նախարարության կողմից 

իրականացվող մշակութային ծրագրերը՝ 

Սասնա ծռեր կամ Սասունցի Դավիթ ավանդական հանրապետական փառատոն 

 Գյումրու օր տոնակատարության շրջանակում Գյումրիում Հացի փառատոն  ծրագրի իրականացում 

Երաժշտական ու արվեստի դպրոցներում ազգային, լարային, փողային նվագարանների գծով 

ուսուցում ծրագրի իրականացում 

Թանգարանային գիշեր ակցիայի շրջանակներում թանգարանների  անվճար այցելություն բոլոր 

այցելուների համար 

Վերածնունդ պատանի երաժիշտ կատարողների  միջազգային մրցույթ- փառատոն 

Ռոլան մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոնի շրջանակում ֆիլմերի 

ցուցադրություններ 

Երաժշտական և արվեստի դպրոցների համար երաժշտական գործիքների ձեռքբերում 

 


