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II. Ժամանակի բյուջեն
/շաբաթներով/

=

19

2

17

2

12

54

4

20

2

24

Արձակուրդ Ամանոր

= = = = = = = =

Ատեստավորում

3

Ամփոփիչ պետական

2

Ամփոփիչ պետական

35

ատեստավ. նախապ.

Մոդուլների ամփոփում

=

Պրակտիկա

Տեսական ուսուցում

= = = = = = = =

31

19
26
27.10
2.11
3
9
10
16
17
23
24
30
1
7
8
14
15
21
22
28
29.12
4.01
5
11
12
18
19
25
26.01 1.02
2
8
9
15
16
22

հուլիս

24

հունիս

9
16
23

մայիս

3
10
17

Ապրիլ

2.08

մարտ

վ

13
20

Կուրսը
1
7
8
14
15
21
22
28
29.09
5.10
6
12

Փետր

5 07

հունվ.

ր

6
12
13
19
20
26
27.07

դեկտեմբե

2
8
9
15
16
22
23
29
30.03
5.04
6
12
13
19
20
26
27.04
3.05
4
10
11
17
18
24
25
31
1
7
8
14
15
21
22
28

նոյեմբեր

1.03

հոկտեմ

ր

23.02

սեպտեմբե

29.06

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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I



III

=

Տեսական

Ուսումնա-

Ուսումնական

Նախաավարտական,

Մոդուլների

Նախապատրաստում

Ամփոփիչ

ուսուցում

կան

պրակտիկա

արտադրական

ամփոփում

ամփոփիչ պետական

պետական

ամանոր և

պրակտիկա

առանց տեսական

պրակտիկա

ատեստավո-

սուրբ ծնունդ

տեսական

ուսուցման

ուսուցմամբ

52

I

Ընդամենը

0

12

ատեստավորման

րում

Արձակուրդ,

104

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների
Առարկաների անվանումը և մոդուլները
Քնն.

1.

Ստուգարք

Կուրս
աշխ.

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)
Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն
Այդ թվում
ԸնդաԼաբոր.
Սեմինար
Տես.
մենը
և գործն.
պարապուսուց.
Աշխ
մունք

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների
1-ին կուրս
1-ին
2-րդ
կիս.
կիս.
շաբ

շաբ.

2-րդ կուրս
3-րդ
4-րդ
կիս.
կիս.
17
18
շաբ.
Շաբ

3-րդ կուրս
5-րդ
6-րդ
Կիս
կիս
10
9
շաբ
Շաբ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ

4տ

72

54

18

2.

Տնտեսագիտության հիմունքներ

4տ

54

44

10

3.

Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ

5տ

54

44

4.

Իրավունքի հիմունքներ

3տ

36

30

5.

Պատմություն

3տ

54

44

6.

Ռուսաց լեզու

4տ

72

52

20

36

36

7.

Օտար լեզու

8.

Ֆիզկուլտուրա

9.
10.

54
10

6

54
36

10

54

4տ

72

52

20

36

36

108

100

8

34

36

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ

3տ

36

30

6

36

Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ

4տ

28

26

2

586

476

90

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

20

268

Հաղորդակցություն

3տ

36

10

26

36

2.

Անվտանգություն և առաջին օգնություն

3տ

36

12

24

36

3.

Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

3տ

36

8

28

36

3տ

36

4

32

36

144

34

110

144

3տ

72

36

36

72

16

20

36

Համակարգչային օպերատորություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3.
1.

226

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հիմունքներ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
Լատիներեն լեզվի հիմունքներ՝ բժշկական և
դեղագործական տերմինանաբանությամբ

20

18

74

18

28

1.

4.

36

3-6տ

իրավիճակների հիմնահարցեր
2.

36

2.

Անօրգանական քիմիայի հիմունքներ

3տ

36

3.

Օրգանական քիմիայի հիմունքներ

4տ

36

12

24

36

4.

Անալիտիկ քիմիա

4տ

24

10

14

24

5.

Ֆիզիոլոգիա անատոմիայի հիմունքներով

4տ

72

6.

Բուսաբանության հիմունքներ

3տ

54

7.

Ընդհանուր դեղաբանություն

54

8.

Մանրէաբանության հիմունքներ

6տ
4տ

36

12

24

36

9.

Ընդհանուր հիգիենա և էկոլոգիա

4տ

36

16

20

36

10.

Ձեռներեցություն

4տ

72

50
294

72

492

22
198

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
4.

32

40

36

22

32

54

20

34

36
54

198

240

0

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.

Դեղագործական քիմիա

4տ

90

20

70

90

2.

Ֆարմակոգնոզիա

4տ

90

24

66

90

3.

Դեղերի դեղատնային տեխնոլոգիա

5տ

54

18

36

4.

Դեղերի գործարանային տեխնոլոգիա

5տ

72

26

46

72

5.

Դեղագործության կազմակերպում և էկոնոմիկա

5տ

90

36

54

90

6.

Դեղագործական մարկետինգի և մենեջմենթի

36

54

90

6տ

հիմունքներ
7.

Բժշկական և դեղագործական ապրանքագիտություն

6տ

72

28

44

8.

Մասնավոր դեղաբանություն

6տ

108

52
240

56
426

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5.

54

666

ԸՆՏՐՈՎԻ

36

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ

20
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1944

54

90
72
180

54
270

54
216
36

948

920

20

2

2

16

612

648

360

324

36

36

36

36

200

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Շաբաթվա ժամերի քանակը

36

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ

N

36

VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ

1.

Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում

1.

հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի

2.

Տարիքային հոգեբանություն

2.
3.

հասարակագիտական առարկաների
օտար լեզվի

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Համակարգչային
մարդու ֆիզիոլոգիայի
Դեղաբանության
Հիգիենայի
դեղագործության կազմակերպման, կառավարման և ապրանքագիտության

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ

Կիսամյակ

Շաբաթ

1.
4.

Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական
ուսուցման
Նախաավարտական, արտադրական պրակտիկա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

IV,V,VI

14

10.

VI

6
20

11.

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 15-հունիսի 28-ը շրջանում երկու համալիր պետական քննություն ընդհանուր
մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական խմբերի մոդուլներից

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
1.

մանրէաբանության

2.
3.
4.
5.
6.

անօրգանական, օրգանական, անալիտիկ քիմիայի
դեղագործական քիմիայի
բուսաբանության և ֆարմակագնոզիայի
դեղերի դեղատնային և գործարանային տեխնոլոգիայի
դեղաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիայի
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ

1.
2.
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1.
2.

Մարզադահլիճ
Մարզահրապարակ

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
1.

ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության
ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին

արդյունավետությունը

առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/

վերահսկելու

նպատակով, հաստատության

քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական

աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։

Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝

ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունը։
2.

Լաբորատոր աշխատանքների,

օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,

ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև

ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից

երաշխավորած առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ
ուսումնական խումբը բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/
յուրահատկությունից։

Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ

/անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/
տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա
սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։
3.

Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը, բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը
հանձնաժողովների կողմից

4.

4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/

ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը
ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։

կարող է իրացվել

նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր

ձևերով՝ մարզական

5.

ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների
ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի

ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային

ժամանակացույցը կազմելիս:
6.

Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

7.

Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։

8.

Պահուստային ժամերը

տնօրինում է քոլեջը՝

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին

համապատասխան։
9.

ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։
Պրակտիկայի անցկացման

ժամկետը

կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի

ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։
10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
11. Ուսումնական

հաստատությունը,

ելնելով

անհրաժեշտությունից,

կարող

է

ստեղծել

լրացուցիչ

կաբինետներ,

մասնագիտացված

լսարաններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-Հ-5-19-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային
հաղորդակցության

հնարավորությունները,

ձևավորել

աշխատանքային

և

մասնագիտական

գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից
տեսական ուսուցում՝

10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի

հաղորդակցության

դերն ու

նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար,
2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,
5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել

հաղորդակցության

դերն ու

նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների

իրականացման համար
Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների
համար,
2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,
3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,
5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։

Գնահատման միջոցը

Ուսանողին կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների
ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային

հաղորդակցման

հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում
օգտագործում է հնարավորությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,
3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,
4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է,
5) մասնակցում է քննարկումների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ
զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է
գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է հստակ և
նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։
տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

ՈՒսուցման

երաշխավորված

2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,
3) օգտագործում

է

տեղեկատվական

տեխնոլոգիաները

և

այլ

տեխնիկական

միջոցները՝

նպատակային

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,
4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,
5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,
6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,
7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի
թեմայի շուրջ

կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,

կառաջադրվի թեմա, որի

վերաբերյալ տարբեր

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ
միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային
ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու

պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ
կատարում է հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

Կատարման չափանիշներ

1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հասցեատիրոջ,
2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,
3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ,
6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,
7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և
դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ
լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն
առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր
(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։
տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում

ՈՒսուցման

երաշխավորված

է

համագործակցությանը

խթանող

միջոցառումները

(գովազդ,

հայտարարություններ,

ցուցահանդեսներ և այլն),
2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,
6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի
համար

դրանց

կիրառման

առավել

նպաստավոր

տարբերակները։

Կհանձնարարվի

հավաքագրել

որոշակի

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։
Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և
հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու
պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ,
հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ԱԱՕ-5-19-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և
աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների
դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից
տեսական ուսուցում՝

12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները,

2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան,
3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ,
4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման
անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,
5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,
6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն

Գնահատման միջոցը

10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:
Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,
տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,
պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց
խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման
հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները
(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական),

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը,
լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),
3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,
4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

Գնահատման միջոցը

ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև
անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,
3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն)
աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,
4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու

դժբախտ պատահարների փաստաթղթային

ձևակերպումների կարգը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին
կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց
կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար
սահմանված

աշխատանքային

պայմանների

ապահովման

և

կոնկրետ

վտանգի

կանխարգելմանն

ուղղված

միջոցառումներ։

Կառաջադրվի

կոնկրետ

կենցաղային

վթարի

կամ

պատահարի

համար

ներկայացնել

փաստաթղթային ձևակերպումների բաղադրիչներ։
Արդյունքի

ձեռքբերումը

բավարար

է,

եթե

ուսանողը

ճիշտ

է

պատասխանում

հարցերին

և

կատարում

հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված
թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ցուցաբերել առաջին օգնություն

Կատարման չափանիշներ

1)

տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,
3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,
4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն,
5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու
գործողություններ,
6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն,
7) ներկայացնում է տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

Գնահատման միջոցը

կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի
գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած
ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված

ռեսուրսները

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։
ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ՀՕ-5-19-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի

նպատակն

է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային
փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել

համացանցից օգտվելու կարողությունները և

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,
3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,
4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,
5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,
6) աշխատի համացանցում:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը

Կատարման չափանիշներ

1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,
2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական
պայմանները,
3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,
4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,
5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,
6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,
7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,
8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում,
9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

Գնահատման միջոցը

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական
սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից
օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։
Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ
բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու,
առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ
տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

Կատարման չափանիշներ

1) հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար ծրագրերը պատրաստել է,
2) մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,
3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,
4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,
5) կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

Գնահատման միջոցը

կհանձնարարվի

նախապատրաստել

ծրագիրը՝

ըստ

առաջադրանքի

տեքստեր

մուտքագրելու,

ձևավորելու,

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ

1)

4 ժամ

աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,
3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,
4) փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում,
5) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին
կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու,

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու
գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության
օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի
վերածելը) և այլն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ

1)

գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,
3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով,
4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,
5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,
6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

Գնահատման միջոցը

կհանձնարարվի

նախապատրաստել

ծրագիրը՝

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու,

ըստ

առաջադրանքի

գրաֆիկական

օբյեկտներ,

կանոնավոր

խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն

Կատարման չափանիշներ

1)

ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում,

2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,
3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,
4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,
5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

Գնահատման միջոցը

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և
տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և
գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով
նույն գործառույթը։
Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով
թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,
3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը,
4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց
ցանցերից),
5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,
6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում,
7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

Գնահատման միջոցը

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների
բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի
մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել
տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ
հասցեականության։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և
ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման
ժամաքանակը

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

երաշխավորված
գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԱՀ-ԱԳՀ-5-19-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության
բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության
ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների

ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու,
ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային
խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։
Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,
3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,
4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական աշխատատեղը
(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,
3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),
4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,
5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական
ընթացակարգերը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի

իրավունքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների,
աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի
վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի

փնտրել

ուսանողի

ապագա

որակավորմանը

համապատասխան հավանական

աշխատատեղ(եր)՝ օգտվելով տարբեր բազաներից, վերլուծել հավաքագրված տվյալները և պլանավորել աշխատանքի
ընդունվելու

իր

գործողությունները։

Կառաջադրվի

դերային

խաղ,

որի

ընթացքում

ուսանողը

կկազմի

ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել
համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում է բոլոր

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
աշխատանքային

իրավահարաբերությունների

պայմանագրեր և այլն),

վերաբերյալ

նորմատիվ

ակտեր

(աշխատանքային

օրենսգիրք,

տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։
տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

Կատարման չափանիշներ

1)

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ներկայացնում

է

մասնագիտական

գործունեության

ոլորտում

արտադրական

միջավայրին

ներկայացվող

հիմնական պահանջները,
2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,
3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու
օրինակներ,
4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ,
5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և
ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում
արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական
իրավիճակ,

որի

ընթացքում

«նորանշանակ

աշխատողը»

պետք

է

կարողանա

ցուցաբերել

արդյունավետ

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ,
որով հնարավոր կլինի գնահատել նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։
Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև ուսանողի ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողությունները:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր

հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական
գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

Կատարման չափանիշներ

1)

ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանքի և
միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,
3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի
դրսևորման,
4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,
5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների
միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի

հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական
իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ
հարաբերություններում

առաջացած

բարեկամական

կամ

վիճահարույց

իրավիճակներում՝

պահպանելով

պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի
տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային
դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային
պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների
գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր
հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։
տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

Կատարման չափանիշներ

1)

ՈՒսուցման

երաշխավորված

բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային
հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում

է

մասնագիտական

կարողությունների

պարբերական

կատարելագործման

կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,
3) բացատրում

է

նախաձեռնողականության

և

նպատակասլացության

կարևորությունը

աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,
4) ներկայացնում

է

աշխատանքային

գործունեության

ընթացքում

ստորադասության

և

վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների

միջոցով։

Ուսանողին

կտրվի

պատասխանատվության,

հարցեր

աշխատանքային

մասնագիտական

գործունեության

կարողությունների

ընթացքում

պարբերական

կարգապահության,
կատարելագործման,

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների
պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի
ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում բոլոր
հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ՝ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-5-19-001

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել լատիներեն լեզվի մասնագիտական տերմիններ կարդալու,
հասկանալու, գրելու, թարգմանելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 36 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

տիրապետի լատիներեն լեզվի քերականության հիմնական կանոններին,

2) տիրապետի լատիներեն լեզվի մասնագիտական տերմինաբանությանը և արտահայտություններին,

3) տիրապետի լատիներեն տերմինների կազմման սկզբունքներին:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է:
Ուսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել լատիներեն լեզվի քերականության հիմնական կանոններին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է հոլովում մասնագիտական լատիներեն բառերը,

2) ճիշտ է թարգմանում քերականական դարձվածքները, դեղագործական պրակտիկայում օգտագործվող բառերը և
արտահայտությունները,
3) ճիշտ է կազմում դեղագործական նշանակություն ունեցող նախադասությունները:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Գնահատման միջոցը

Ուսանողին հանձնարարվելու են գործնական առաջադրանքներ, տրվելու են ստուգողական աշխատանքներ:
Լատիներեն լեզվի քերականական յուրացումը ստուգվելու է գրավոր և բանավոր վարժությունների և
թարգմանությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մասնագիտական լատիներեն բառերի հոլովում,

•

դեղագործական պրակտիկայում օգտագործվող նախադասությունների կազմում, բառերի և
արտահայտությունների թարգմանություն:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են ճիշտ: Թույլատրելի են ոչ
էական բացթողումներ և թերություններ:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն, բառարաններ, քերականական և տերմինաբանական
աղյուսակներ, դեղատոմսերի օրինակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

12 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել լատիներեն լեզվի մասնագիտական տերմինաբանությանը և արտահայտություններին

1) ճիշտ է կարդում լատիներենով գրված մասնագիտական տերմինները և արտահայտությունները,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է հասկանում մասնագիտական տերմինները և արտահայտությունները,
3) ճիշտ է թարգմանում լատիներենով գրված մասնագիտական տերմինները և արտահայտությունները,
4) ճիշտ է բացատրում և թարգմանում միանման տերմինների ծագումը:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Գնահատման միջոցը

Ուսանողին հանձնարարվելու են գործնական առաջադրանքներ, տրվելու են ստուգողական աշխատանքներ:
Լատիներեն լեզվի քերականական յուրացումը ստուգվելու է գրավոր և բանավոր վարժությունների և
թարգմանությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

լատիներենով գրված մասնագիտական տերմինների և արտահայտությունների թարգմանություն,

•

միանման տերմինների ծագման բացատրություն և թարգմանություն:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են ճիշտ: Թույլատրելի են ոչ
էական բացթողումներ և թերություններ:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն, բառարաններ, քերականական և տերմինաբանական
աղյուսակներ, դեղատոմսերի օրինակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

12 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել լատիներեն տերմինների կազմման սկզբունքներին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում լատիներենով գրված մասնագիտական տերմինների ծագումը և կազմը,

2) ճիշտ է կարդում և հասկանում դեղատոմսում կիրառվող լատիներեն բառերի կրճատումները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:
Ուսանողին հանձնարարվելու են գործնական առաջադրանքներ, տրվելու են ստուգողական աշխատանքներ:
Լատիներեն լեզվի քերականական յուրացումը ստուգվելու է գրավոր և բանավոր վարժությունների և

թարգմանությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

լատիներենով գրված մասնագիտական տերմինների և արտահայտությունների ծագման և կազմման
սկզբունքները,

•

դեղատոմսում կիրառվող լատիներեն բառերի կրճատումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են ճիշտ: Թույլատրելի են ոչ
էական բացթողումներ և թերություններ:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն, բառարաններ, քերականական և տերմինաբանական
աղյուսակներ, դեղատոմսերի օրինակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

12 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-5-19-002

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ քիմիական ռեակցիաների միջոցով ձևավորել անօրգանական ծագման նյութերի
քիմիական հատկությունները որոշելու, բարդ միացությունների բանաձևեր (ֆորմուլաներ) կազմելու և դրանք
անվանակարգելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական` ուսուցում`

16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

բնորոշի քիմիական տարրերի հատկանիշները՝ Պարբերական աղյուսակին համապատասխան,

2) տարբերակի անօրգանական միացությունների դասերը, կոմպլեքսային միացությունները, կազմի և

անվանակարգի բանաձևերը,
3) տարբերակի քիմիական ռեակցիաները, կազմի հավասարումներ, կատարի հաշվարկներ քիմիական
բանաձևերով և ռեակցիաների հավասարումներով,
4) տիրապետի ֆազային հավասարակշռության, մակերևութային լարվածության, մածուցիկության, և
գոլորշացման հասկացություններին, երկբաղադրատարր հեղուկ և պինդ համակարգերին:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բնորոշել քիմիական տարրերի հատկանիշները՝ Պարբերական աղյուսակին համապատասխան

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է գրում ատոմների էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիաները հիմնական և գրգռված վիճակներում,
2) ճիշտ է արտահայտում վալենտականությունը և օքսիդացման աստիճանը,
3) ճիշտ է նկարագրում ատոմի կառուցվածքը և քիմիական կապերը,
4) ճիշտ է նկարագրում P, S, D տարրերի բնության մեջ գտնվելը, ֆիզիկական, քիմիական հատկությունները և
հիմնավորում դրանք՝ քիմիական ռեակցիաների միջոցով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական
հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին հանձնարարվելու են թեստային առաջադրանքներ ատոմի
կառուցվածքի և քիմիական կապերի, P, S, D տարրերի բնության մեջ գտնվելու, դրանց ֆիզիկական և քիմիական
հատկությունների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու են հիմնական և գրգռված
վիճակներում ատոմների էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիաները գրելու, վալենտականությունը և օքսիդացման
աստիճանը արտահայտելու, քիմիական ռեակցիաների միջոցով P, S, D տարրերի ֆիզիկական և քիմիական
հատկությունները հիմնավորելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ատոմների էլեկտրոնային կոնֆիգուրացիաները, կառուցվածքը և քիմիական կապերը,

•

վալենտականություն և օքսիդացման աստիճան,

•

P, S, D տարրերի բնության մեջ գտնվելը, ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 2
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ
Տարբերակել անօրգանական միացությունների դասերը, կոմպլեքսային միացությունները, կազմել և անվանակարգել
բանաձևերը
1) ճիշտ է ներկայացնում հիմքերի, թթուների, օքսիդների, հիդրօքսիդների, աղերի ֆիզիկական և քիմիական
հատկությունները,
2) ճիշտ է հաստատում հիմնային, թթվային և ամֆոտեր օքսիդների հատկությունները քիմիական ռեակցիաներով,
3) ճիշտ է կազմում աղերի բանաձևերը և անվանակարգում դրանք,
4) ճիշտ է կազմում և անվանակարգում կոմպլեքսային միացությունների բանաձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական
հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են հիմքերի, թթուների, օքսիդների, հիդրօքսիդների և աղերի
ֆիզիկական, քիմիական հատկությունների վերաբերյալ թեստային առաջադրանքներ: Քիմիական ռեակցիաների
միջոցով հիմնային, թթվային և ամֆոտեր օքսիդների հատկությունները հաստատելու, աղերի և կոմպլեքսային
միացությունների ֆորմուլաները կազմելու և անվանակարգելու ունակությունները ստուգվելու են գործնական
հանձնարարությունների միջոցով: Ծրագրային մանրամասներ.
•

հիմքերի, թթուների, օքսիդների, հիդրօքսիդների, աղերի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները,

•

հիմնային, թթվային և ամֆոտեր օքսիդների հատկությունները,

•

աղերի և կոմպլեքսային միացությունների բանաձևերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին

և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տարբերակել քիմիական ռեակցիաները, կազմել հավասարումներ, կատարել հաշվարկներ քիմիական բանաձևերով և
ռեակցիաների հավասարումներով

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում քիմիական ռեակցիաների արագության կախվածությունը ռեակցիայի մեջ մտնող նյութի
բնույթից, կոնցենտրացիայից, ջերմաստիճանից և կատալիզատորից,
2) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական հավասարակշռությունը և դրա տեղաշարժը,
3) ճիշտ է կիրառում Լե-Շատելյեի սկզբունքը,
4) ճիշտ է կազմում օքսիդա-վերականգման ռեակցիաների հավասարումները,
5) ճիշտ է որոշում քիմիական ռեակցիաների տեսակները,
6) ճիշտ է կատարում լուծույթների դասակարգումը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական
հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են քիմիական ռեակցիաների տեսակների, դրանց
արագության վրա ազդող նյութի բնույթի, կոնցենտրացիայի, ջերմաստիճանի և կատալիզատորի, քիմիական
հավասարակշռության և դրա տեղաշարժի վերաբերյալ թեստային առաջադրանքներ: Գործնական
հանձնարարությունների միջոցով ստուգվում են Լե-Շատելյեի սկզբունքի կիրառման, օքսիդա-վերականգման
ռեակցիաների հավասարումներ կազմելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

քիմիական ռեակցիաների արագության վրա ազդող գործոնները (ջերմաստիճան, կատալիզատոր և այլն),

•

քիմիական հավասարակշռություն,

•

Լե-Շատելյեի սկզբունքը,

•

քիմիական ռեակցիաների տեսակները,

•

լուծույթների դասակարգում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Տիրապետել ֆազային հավասարակշռության, մակերևութային լարվածության, մածուցիկության և գոլորշացման
հասկացություններին, երկբաղադրատարր հեղուկ և պինդ համակարգերին

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բնութագրում ֆազային երևույթների և հավասարակշռության հասկացությունները,
2) ճիշտ է բնութագրում միա-, երկ- և եռաբաղադրատարր համակարգերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում մակերևութային լարվածության, մածուցիկության և գոլորշացման պայմանները,
4) ճիշտ է նկարագրում երկբաղադրատարր հեղուկ և պինդ համակարգերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական
հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին առաջադրվելու են թեստային առաջադրանքներ ֆազային երևույթների
և հավասարակշռության հասկացությունների, մեկ-, երկ- և եռաբաղադրատարր համակարգերի, երկբաղադրատարր
հեղուկ և պինդ համակարգերի վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարությունների միջոցով ստուգվում են
մակերևութային լարվածության, մածուցիկության և գոլորշացման պայմանների ներկայացման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ֆազային երևույթներ, հավասարակշռության,

•

միա-, երկ- և եռաբաղադրատարր համակարգեր, երկբաղադրատարր հեղուկ և պինդ համակարգեր,

•

մակերևութային լարվածության, մածուցիկության և գոլորշացման պայմանները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-5-19-003

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել օրգանական միացությունների դասակարգման, քիմիական
ռեակցիաների միջոցով օրգանական ծագման նյութերի քիմիական հատկությունների որոշման, օրգանական
նյութերը՝ ըստ իրենց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ճանաչման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 12 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս

մոդուլն

ուսումնասիրելու

համար

ուսանողը

պետք

է

նախապես

ուսումնասիրած

լինի

ԴԵՂ-5-19-002

«Անօրգանական քիմիայի հիմունքներ» մոդուլը:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

դասակարգի օրգանական միացությունները, բացատրի դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների
կախվածությունը՝ կառուցվածքից,

2) իրականացնի պարզ օրգանական միացությունների սինթեզ,
3) քիմիական փորձերով հաստատի ստացված օրգանական նյութի իսկությունը:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։
Դասակարգել օրգանական միացությունները, բացատրել դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների

ՈՒսումնառության արդյունք 1

կախվածությունը՝ կառուցվածքից
1) տարբերում է օրգանական միացությունների մոլեկուլների մոդելները և ճիշտ է գրում մոլեկուլյար բանաձևերը,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է անվանում օրգանական նյութերը,
3) ճիշտ է հաստատում օրգանական միացությունների կառուցվածքի և հատկությունների միջև կապը,
4) ճիշտ է գրում օրգանական միացությունների ստացման և քիմիական հատկությունների ռեակցիաների
հավասարումները:
Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական

Գնահատման միջոցը

հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են թեստային առաջադրանքներ օրգանական
միացությունների մոլեկուլների մոդելների և մոլեկուլյար բանաձևերի վերաբերյալ: Օրգանական միացությունների,
դրանց ստացման և քիմիական հատկությունների ռեակցիաների հավասարումները գրելու ունակությունները
ստուգվելու են գործնական հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ
•
•
•

օրգանական միացությունների մոլեկուլների մոդելները և մոլեկուլյար բանաձևերը
օրգանական միացությունների կառուցվածքի և հատկությունների միջև կապը
օրգանական միացությունների ստացումը և քիմիական հատկությունները

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման
ժամաքանակը

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Իրականացնել պարզ օրգանական միացությունների սինթեզ

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է հավաքում անհրաժեշտ լաբորատոր սարքերը, ամանեղենը, նյութերը,
2) ճիշտ է ընտրում ելանյութերը և կատալիզատորները,
3) ճիշտ հերթականությամբ է կատարում անհրաժեշտ գործողությունները և միջավայրից անջատում նպատակային
նյութը,
4) ճիշտ է տիրապետում լաբորատոր սարքերի և նյութերի հետ աշխատանքի անվտանգության կանոններին:
Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական

Գնահատման միջոցը

հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են թեստային առաջադրանքներ օրգանական
միացությունների սինթեզի ընթացքում կիրառվող ելանյութերի, կատալիզատորների, գործողությունների
հաջորդականության վերաբերյալ: Օրգանական միացությունների ստացման, նպատակային նյութի անջատման,
լաբորատոր սարքերի և նյութերի հետ աշխատելու ունակությունները ստուգվելու են գործնական
հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

օրգանական միացությունների սինթեզի ժամանակ կիրառվող ելանյութերը, կատալիզատորները,
գործողությունների հերթականությունը,

•

լաբորատոր սարքերի, նյութերի ընտրությունը և դրանց հետ աշխատելու անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Քիմիական փորձերով հաստատել ստացված օրգանական նյութի իսկությունը

6 ժամ

1) ճիշտ է ընտրում տվյալ միացությունը հայտնաբերող նյութը,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է օգտվում քիմիական ռեակցիայի ընթացքի սխեմաներից,
3) ճիշտ է գրանցում քիմիական ռեակցիայի արդյունքները,
4) ճիշտ է ստուգում ստացված նյութի իսկությունը՝ քիմիական փորձերի միջոցով և գրում հավասարումները:
Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքների և գործնական

Գնահատման միջոցը

հանձնարարությունների միջոցով: Ուսանողին տրվելու են թեստային առաջադրանքներ օրգանական
միացությունները հայտնաբերող նյութերի, ռեակցիաների, հավասարումների վերաբերյալ: Քիմիական փորձերով
օրգանական նյութերի իսկությունը որոշելու ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են գործնական
հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

նյութեր՝ օրգանական միացությունների հայտնաբերման համար,

•

ստացված օրգանական նյութի իսկության հաստատումը. ռեակցիայի ընթացքը, արդյունքները,
հավասարումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ուսումնական գրականություն, պաստառներ, սխեմաներ, ատլասներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, փորձերի կատարման
համար անհրաժեշտ նյութեր, լաբորատոր պարագաներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՔԻՄԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-004

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել համապատասխան եղանակների կիրառմամբ քիմիական նյութերի
որակական և քանակական վերլուծություն (անալիզ) իրականացնելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

24 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում`

10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-003 «Օրգանական
քիմիայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի որակական անալիզի եղանակները,

2) կատարի կատիոնների որակական անալիզ,
3) կատարի անիոնների որակական անալիզ,
4) կատարի քանակական անալիզ տիտրոմետրիկ եղանակով,
5) կատարի թթվա-հիմնային տիտրում ջրային լուծույթներում:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել որակական անալիզի եղանակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է տարբերակում որակական անալիզի եղանակները,

2) ճիշտ է բնութագրում որակական անալիզում օգտագործվող եղանակները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական հանձնարարությունների
միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի բնութագրել որակական անալիզ կատարելիս օգտագործվող ռեակցիաները,
եղանակները: Քիմիական փորձերով որակական անալիզ կատարելու ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են
գործնական հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

որակական անալիզի եղանակները,

•

որակական անալիզում օգտագործվող եղանակների բնութագրերը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում բոլոր հարցերին և ճիշտ է

կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, պաստառներ, գունավոր սլայդներ, նյութեր,
ռեակտիվներ, լաբորատոր սպասք, թերմոստատ, սպիրտայրոց, հաշվարկային, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կատարել կատիոնների որակական անալիզ

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում կատիոնների հայտնաբերման որակական ռեակցիաները՝ օգտագործելով համապատասխան
ազդանյութեր,
2) ճիշտ է կատարում կատիոնների խառնուրդի որակական անալիզը՝ օգտագործելով համապատասխան խմբային
ազդանյութեր:
Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի բնութագրել կատիոնների հայտնաբերման և կատիոնների խառնուրդի
որակական անալիզի ռեակցիաները: Քիմիական փորձերով կատիոնների հայտնաբերման և կատիոնների
խառնուրդի որակական անալիզ կատարելու ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են գործնական
հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

կատիոնների հայտնաբերման որակական ռեակցիաները,

•

կատիոնների խառնուրդի որակական անալիզը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում բոլոր հարցերին և ճիշտ է
կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, պաստառներ, գունավոր սլայդներ, նյութեր,
ռեակտիվներ, լաբորատոր սպասք, թերմոստատ, սպիրտայրոց, հաշվարկային, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կատարել անիոնների որակական անալիզ

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում անիոնների հայտնաբերման որակական ռեակցիաները՝ օգտագործելով համապատասխան
ազդանյութեր,
2) ճիշտ է կատարում անիոնների խառնուրդի որակական անալիզը:
Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի բնութագրել անիոնների հայտնաբերման և անիոնների խառնուրդի որակական
անալիզի ռեակցիաները: Քիմիական փորձերով անիոնների հայտնաբերման և անիոնների խառնուրդի որակական
անալիզ կատարելու ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են գործնական հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

անիոնների հայտնաբերման որակական ռեակցիաները,

•

անիոնների խառնուրդի որակական անալիզը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում բոլոր հարցերին և ճիշտ է
կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, պաստառներ, գունավոր սլայդներ, նյութեր,
ռեակտիվներ, լաբորատոր սպասք, թերմոստատ, սպիրտայրոց, հաշվարկային, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել քանակական անալիզ տիտրոմետրիկ եղանակով

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բնութագրում տիտր և տիտրվող լուծույթ, էկվիվալենտ հասկացությունները,
2) ճիշտ է որոշում աշխատանքային լուծույթների ծավալը, կշիռը և տիտրը՝ օգտագործելով համապատասխան
բանաձևեր:

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի բնութագրել տիտր և տիտրվող լուծույթ, էկվիվալենտ հասկացությունները:
Տիտրոմետրիկ եղանակով քանակական անալիզ կատարելու ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են գործնական
հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

տիտրոմետրիկ եղանակ, տիտր, տիտրվող լուծույթ, էկվիվալենտ,

•

աշխատանքային լուծույթների ծավալի, կշռի և տիտրի հաշվարկը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում բոլոր հարցերին և ճիշտ է
կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, պաստառներ, գունավոր սլայդներ, նյութեր,
ռեակտիվներ, լաբորատոր սպասք, թերմոստատ, սպիրտայրոց, հաշվարկային, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Կատարել թթվա-հիմնային տիտրում ջրային լուծույթներում

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է պատրաստում ստանդարտ լուծույթներ,
2) ճիշտ է որոշում աշխատանքային լուծույթի կոնցենտրացիան՝ ստանդարտ լուծույթի օգնությամբ,
3) ճիշտ է ընտրում համապատասխան հայտանյութ (ինդիկատոր),
4) ճիշտ է որոշում թթվային և հիմնային բնույթի նյութերի զանգվածային բաժինները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, գործնական հանձնարարությունների
միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվի որոշել աշխատանքային լուծույթի կոնցենտրացիան, ընտրել համապատասխան
հայտանյութը (ինդիկատորը): Ստանդարտ լուծույթներ պատրաստելու, թթվա-հիմնային տիտրում կատարելու
ուսանողի ունակությունները ստուգվելու են գործնական հանձնարարությունների միջոցով:
Ծրագրային մանրամասներ.

•

ստանդարտ լուծույթներ,

•

աշխատանքային լուծույթի կոնցենտրացիան, հայտանյութը՝ թթվա-հիմնային տիտրում կատարելիս:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում բոլոր հարցերին և ճիշտ է
կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, պաստառներ, գունավոր սլայդներ, նյութեր,
ռեակտիվներ, լաբորատոր սպասք, թերմոստատ, սպիրտայրոց, հաշվարկային, իրավիճակային խնդիրներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ ԱՆԱՏՈՄԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-005

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել բջիջների, հյուսվածքների, հիմնական օրգան- համակարգերի
գործունեության,

անատոմիական

կառուցվածքի

և

մարդու

օրգանիզմի

կենսագործունեության

վերաբերյալ

ճանաչման, տարբերակման գիտելիքներ և կարողություններ:
Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 32 ժամ
գործնական աշխատանք՝40 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-15-001 «Լատիներեն
լեզվի հիմունքներ՝ բժշկական եվ դեղագործական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ճանաչի բջջի կառուցվածքային և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները ,

2) տարբերակի հյուսվածքների տեսակները և ներկայացնի առանձնահատկությունները,
3) ճանաչի արյան բաղադրությունը, տարբերակի ձևավոր տարրերը և պլազման, ներկայացնի արյան
գործառույթները,

4) ներկայացնի մարդու հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
5) ներկայացնի մարդու սիրտ-անոթային և լիմֆատիկ համակարգերի կառուցվածքը և գործունեությունը,
6) ներկայացնի մարդու նյարդային համակարգի, զգայական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը,
7) ներկայացնի մարդու մարսողական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
8) ներկայացնի շնչառական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
9) ներկայացնի մարդու միասեռական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
10) ներկայացնի մարդու ներզատիչ համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ճանաչել բջջի կառուցվածքային և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տարբերակում բջջաթաղանթի, ցիտոպլազմայի, բջջակորիզի կառուցվածքը և գործառույթները,
2) ճիշտ է տարբերակում օրգանոիդների և ներառուկների տեսակները և ներկայացնում գործառույթները,
3) ճիշտ է բացատրում և ներկայացնում բջջի բազմացման եղանակները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ բջջի հիմնական կառուցվածքային
բաղադրամասերի, հատկությունների և գործառույթների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքը կատարելիս
ուսանողը մանրադիտակային պրեպարատների վրա պետք է ցուցադրի բջջի կառուցվածքային բաղադրամասերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

բջջի կառուցվածքային առանձնահատկությունները և բազմացման եղանակները,

•

օրգանոիդների, ներառուկների տեսակները և գործառույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, մանրադիտակներ և մանրադիտակային պրեպարատներ, մեթոդական և

տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տարբերակել հյուսվածքների տեսակները և ներկայացնել առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում էպիթելային հյուսվածքի տեսակները, տեղակայումը և գործառույթները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և տարբերակում շարակցական հյուսվածքի տեսակները և գործառույթները,
3) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում մկանային հյուսվածքի տեսակները և գործառույթները,
4) ճիշտ է տարբերակում և ներկայացնում նյարդային հյուսվածքի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և
գործառույթները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հյուսվածքների դասակարգման,
կառուցվածքի, գործառույթների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքը կատարելիս
ուսանողը պետք է տարբերակի հյուսվածքների տեսակները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հյուսվածքների տեսակները,

•

հյուսվածքների առանձնահատկությունները և գործառույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ,

մանրադիտակներ և մանրադիտակային պրեպարատներ, մեթոդական և

տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ճանաչել արյան բաղադրությունը, տարբերակել ձևավոր տարրերը և պլազման, ներկայացնել արյան

գործառույթները
1) ճիշտ է ներկայացնում արյան բաղադրությունը,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է տարբերակում արյան ձևավոր տարրերը և պլազման,
3) ճիշտ է տարբերակում արյան խմբերը և բացատրում դրանց գործառույթները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ արյան կազմի, խմբերի, ֆիզիկաքիմիական հատկությունների, ռեզուս-գործոնի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը
դիտողական պարագաների վրա պետք է ցուցադրի արյան կառուցվածքը, որոշի էրիթրոցիտների նստեցման
արագությունը (ԷՆԱ) և արյան խմբերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

արյան բաղադրությունը, գործառույթները, խմբերը,

•

արյան ձևավոր տարրերը և պլազման:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, մանրադիտակ և արյան պրեպարատներ, արյան ստանդարտ շիճուկներ`
արյան խմբերի որոշման համար, Պանչենկովի ապարատ, Սալիի հեմոմետր, մեթոդական և տեղեկատու
գրականություն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել մարդու հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
2) ճիշտ է ներկայացնում կմախքի կառուցվածքը և գործունեությունը
3) ճիշտ է ներկայացնում կմախքային մկանները,

4) ճիշտ է տարբերակում ոսկրերի տեսակները, դրանց միացման ձևերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

հենաշարժիչ

համակարգի

կառուցվածքի, կմախքի, կմախքային մկանների, ոսկրերի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս
ուսանողը կմախքի, առանձին ոսկրերի վրա պետք է ցուցադրի ոսկրերի կառուցվածքը, միացումները:
Ծրագրային մանրամասներ;
•

մարդու հենաշարժիչ համակարգի կառուցվածքը,

•

կմախքային մկանները, ոսկրերը, դրանց միացման ձևերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ցուցադրական նյութեր, գունավոր ատլասներ, կմախք, առանձին ոսկրեր, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու
գրականություն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել մարդու սիրտ-անոթային և լիմֆատիկ համակարգերի կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
2) ճիշտ է ներկայացնում սրտի կառուցվածքը և դրա գործառնական բնութագիրը,
3) ճիշտ է ներկայացնում արյան շրջանառության ֆիզիոլոգիան,
4) ճիշտ է տարբերակում արյան անոթների տեսակները,
5) ճիշտ է բնութագրում լիմֆատիկ համակարգի կառուցվածքը և գործառույթները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ սիրտ-անոթային համակարգի,
լիմֆատիկ համակարգի կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս

ուսանողը դիտողական պարագաների վրա պետք է ցուցադրի սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

սիրտ-անոթային համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,

•

արյան անոթների տեսակները, արյան շրջանառության ֆիզիոլոգիան,

•

լիմֆատիկ համակարգի կառուցվածքը և գործառույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, մոդելներ, մուլյաժներ, ուսումնական տեսանյութեր, գունավոր ատլասներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և
տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել մարդու նյարդային համակարգի, զգայական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է դասակարգում մարդու նյարդային համակարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում գլխուղեղի կառուցվածքը և գործունեությունը,
4) ճիշտ է ներկայացնում ողնուղեղի կառուցվածքը և գործունեությունը,
5) ճիշտ է ներկայացնում մարդու ծայրամասային նյարդային համակարգը,
6) ճիշտ է ներկայացնում մարդու վեգետատիվ նյարդային համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,
7) ճիշտ է ներկայացնում մարդու զգայական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությանը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ մարդու նյարդային համակարգի և
զգայական օրգանների կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս
ուսանողը դիտողական պարագաների վրա պետք է ցուցադրի նյարդային համակարգի բաժինները, տեղադրությունը:

Ծրագրային մանրամասներ.
•

մարդու նյարդային համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,

•

զգայական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ,

մոդելներ,

մուլյաժներ,

ուսումնական

տեսանյութեր,

գծապատկերներ,

գունավոր

ատլասներ,

տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Ներկայացնել մարդու մարսողական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում բերանի խոռոչի, կերակրափողի կառուցվածքը և գործունեությունը,
2) ճիշտ է ներկայացնում ստամոքսի կառուցվածքը և գործունեությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում աղիների կառուցվածքը և գործունեությունը,
4) ճիշտ է ներկայացնում մարսողության գործընթացը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

մարսողական

համակարգի

կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը դիտողական
պարագաների վրա պետք է ցուցադրի մարսողական համակարգի բաժինները, տեղադրությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մարդու մարսողական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը,

•

մարսողության գործընթացը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ,

մոդելներ,

մուլյաժներ,

ուսումնական

տեսանյութեր,

գծապատկերներ,

գունավոր

ատլասներ,

տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8

Ներկայացնել շնչառական համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում քթի խոռոչի, ըմպանի կառուցվածքը և գործունեությունը,
2) ճիշտ է ներկայացնում շնչափողի, բրոնխների կառուցվածքը և գործունեությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում թոքերի կառուցվածքը և գործունեությունը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

շնչառական

համակարգի

կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը դիտողական
պարագաների վրա պետք է ցուցադրի շնչառական համակարգի օրգանները և տեղադրությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

շնչառական համակարգի կառուցվածքը,

•

շնչառական համակարգի բաժինները և դրանց գործունեությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ,

մոդելներ,

մուլյաժներ,

ուսումնական

տեսանյութեր,

գծապատկերներ,

տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 9

Ներկայացնել մարդու միզասեռական համակարգի գործունեությունը և կառուցվածքը

գունավոր

ատլասներ,

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ներկայացնում երիկամների կառուցվածքը և գործունեությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում միզածորանի և միզապարկի կառուցվածքը և գործունեությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում մեզի առաջացման մեխանիզմները,
4) ճիշտ է ներկայացնում կանացի ներքին և արտաքին սեռական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը,
5) ճիշտ է ներկայացնում տղամարդու ներքին և արտաքին սեռական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ միզասեռական համակարգի
կառուցվածքի և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը դիտողական
պարագաների վրա պետք է ցուցադրի երիկամների, միզածորանի, միզապարկի, սեռական օրգանների կառուցվածքը
և գործունեությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

երիկամների, միզածորանի, միզապարկի կառուցվածքը և գործունեությունը,

•

ներքին և արտաքին սեռական օրգանների կառուցվածքը և գործունեությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ,

մոդելներ,

մուլյաժներ,

ուսումնական

տեսանյութեր,

գծապատկերներ,

գունավոր

ատլասներ,

տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 10

Ներկայացնել մարդու ներզատիչ համակարգի կառուցվածքը և գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ներզատիչ համակարգի գեղձերի տեսակները և դրանց գործունեությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հորմոնների տեսակները և դրանց ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ներզատիչ համակարգի կառուցվածքի
և գործունեության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը դիտողական պարագաների վրա
պետք է ցուցադրի ներզատիչ գեղձերը և տեղադրությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ներզատիչ համակարգի կառուցվածքը,

•

հորմոնների տեսակները, դրանց դերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ,

մոդելներ,

մուլյաժներ,

ուսումնական

տեսանյութեր,

գծապատկերներ,

գունավոր

ատլասներ,

տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-006

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների
անատոմիական, մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես
նաև մանրադիտակով աշխատելու, ֆիտոցենոզներում բույսերի տեսակները որոշելու, ձևաբանական նկարագիր
կազմելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 22 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-001 «Լատիներեն
լեզվի հիմունքներ՝ բժշկական և դեղագործական տերմինաբանությամբ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների
անատոմիական, մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների հիմնական գործառույթները
և բույսի կենսագործունեությունը,
3) տարբերակի տարբեր ֆիտոցենոզներում բույսերի տեսակները,
4) օգտվի մանրադիտակից և տա բույսի ձևաբանական նկարագիրը՝ ըստ հերբարիումի:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների անատոմիական, մորֆոլոգիական
և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները

Գնահատման միջոցը

1)

ճիշտ է ներկայացնում բուսական բջջի կառուցվածքը, քիմիական կազմը, հիմնական տարրերը,

2)

ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հյուսվածքների հիմնական տիպերը,

3)

ճիշտ է բնութագրում բույսերի օրգանների անատոմիական առանձնահատկությունները,

4)

ճիշտ է ներկայացնում բույսերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները,

5)

ճիշտ է բնութագրում բույսերի վեգետատիվ օրգանների մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները,

6)

ճիշտ է ներկայացնում բույսերի գեներատիվ օրգանները, դրանց կառուցվածքը,

7)

ճիշտ է նկարագրում բույսերի բազմացման ձևերը, դրանց առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվում են ուսանողի գիտելիքները բուսական բջիջների,
հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների, բազմացման ձևերի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքների
ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա դիտողական պարագաների վրա տարբերակել բջջի կառուցվածքային
տարրերը, հյուսվածքները, օրգան համակարգերը:
Ծրագրային մանրամասներ.

•

բուսական բջիջների, հյուսվածքների կառուցվածքը,

•

բույսերի

տարբեր

օրգանների

անատոմիական,

մորֆոլոգիական

և

ֆիզիոլոգիական

առանձնահատկությունները,
•

բույսերի բազմացման ձևերը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, մանրադիտակներ, դիդակտիկ նյութեր, փորձարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ
քիմիական նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների հիմնական գործառույթները և
բույսի կենսագործունեությունը
1)

ճիշտ է ներկայացնում բուսական բջջի հիմնական գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուսական հյուսվածքների հիմնական գործառույթները և դրանց դերը բուսական
օրգանիզմում,
3) ճիշտ է ներկայացնում բույսի տարբեր օրգանների հիմնական գործառույթները և դրանց դերը բուսական
օրգանիզմում,
4) ճիշտ է բնութագրում բույսերի կենսագործունեությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվում են ուսանողի գիտելիքները բուսական բջիջների,
հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների գործառույթների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքների
ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել բույսերի կենսագործունեության առանձնահատկությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.

•

բուսական բջիջների, հյուսվածքների, բույսերի տարբեր օրգանների գործառույթները,

•

բույսի կենսագործունեությունը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, մանրադիտակներ, դիդակտիկ նյութեր,

սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու

գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տարբերակել տարբեր ֆիտոցենոզներում բույսերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է դասակարգում բույսերը ըստ դասերի, ընտանիքների, կարգերի, տեսակների,

2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի ընտանիքները և բնութագրում դրանց առանձնահատկությունները,
3) ճիշտ է տարբերակում բույսերը՝ ըստ ընտանիքների:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվում են ուսանողի գիտելիքները բույսերի
դասակարգման, տարբեր ընտանիքների առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքների
ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել բույերը՝ ըստ ընտանիքների:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

բույսերի դասակարգումը,

•

բույսերի ընտանիքները և դրանց առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, բույսերի հերբարիումներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու

գրականություն:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Օգտվել մանրադիտակից և տալ բույսի ձևաբանական նկարագիրը՝ ըստ հերբարիումի

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է օգտվում մանրադիտակից՝ բույսերի հյուսվածաբանական և այլ ուսումնասիրություններ իրականացնելիս,

2) բույսերից ճիշտ է պատրաստում հերբարիումներ
3) ճիշտ է կազմում բույսերի ձևաբանական նկարագիրը՝ ըստ հերբարիումների:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա կազմել բույսի ձևաբանական
նկարագիրը՝ ըստ հերբարիումի: Գործնական առաջադրանքների ժամանակ ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ
օգտվել մանրադիտակից և ճիշտ պատրաստի հերբարիում:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մանրադիտակից օգտվելու, բույսերից հերբարիում պատրաստելու կանոնները,

•

բույսերի ձևաբանական նկարագիրը՝ ըստ հերբարիումների:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, մանրադիտակ, բույսերի հերբարիումներ, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և
տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-007

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել դեղերի դեղաբանական խմբերի, դրանց ազդեցության, ներմուծման

ուղիների, հոմանիշային փոխարինման վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես նաև դեղատոմսի

դուրս գրման

կանոններին տիրապետելու և պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից, դեղի ներդիր-թերթիկից օգտվելու
կարողություններ:
Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 20 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-005 «Ֆիզիոլոգիա
անատոմիայի հիմունքներով», ԴԵՂ-5-19-012 «Ֆարմակոգնոզիա», ԴԵՂ-5-19-011 «Դեղագործական քիմիա», ԴԵՂ-519-014 «Դեղերի գործարանային տեխնոլոգիա» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ճանաչի դեղաբանության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները և դեղաբանական խմբերը,

2) ներկայացնի դեղերի դեղաբանական ազդեցությունը ՝ ըստ ֆարմակոդինամիկական և
ֆարմակոկինետիկական հատկանիշների,
3) ներկայացնի դեղերի ներմուծման ուղիները և դեղաձևերը,
4) կատարի դեղերի հոմանիշային փոխարինում,
5) տարբերակի ճիշտ և սխալ ձևակերպված դեղատոմսերը,
6) օգտվի դեղերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից և դեղի ներդիր-թերթիկից:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ճանաչել դեղաբանության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները և դեղաբանական խմբերը
1)

ճիշտ է ներկայացնում «դեղ», «դեղաչափ», «դեղաձև» և այլ հասկացությունները,

2) ճիշտ է դասակարգում դեղերը ըստ դեղաբանական խմբերի և ենթախմբերի:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղաբանության մեջ օգտագործվող

«դեղ», «դեղաչափ», «դեղաձև» և այլ հասկացությունների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով
ստուգվում են տարբեր դեղերի դասակարգման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղաբանության մեջ օգտագործվող հիմնական հասկացությունները,

•

դեղերի դասակարգումը՝ ըստ դեղաբանական խմբերի և ենթախմբերի:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, սլայդներ,
տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել դեղերի դեղաբանական ազդեցությունը ՝ ըստ ֆարմակոդինամիկական և ֆարմակոկինետիկական
հատկանիշների

Կատարման չափանիշներ

1)
2)

ճիշտ է ներկայացնում «ֆարմակոդինամիկա» հասկացությունը,
ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ազդեցության մեխանիզմները,
4) ճիշտ է ներկայացնում «ֆարմակոկինետիկա» հասկացությունը,
5)

ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ներծծումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի տեղաբաշխումը,
7) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի կենսամատչելիությունը,
8) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի մետաբոլիզմը,
9) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի արտազատումը,
10) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում դեղերի կողմնակի ազդեցությունները:

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղերի ազդեցության տեսակների,
մեխանիզմների, կողմնակի ազդեցությունների, «ֆարմակոդինամիկա», «ֆարմակոկինետիկա» հասկացությունների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են տարբեր դեղերի հատկությունները (ներծծման,
կենսամատչելիության, մետաբոլիզմի և այլ) ներկայացնելու և համեմատելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

«ֆարմակոդինամիկա», «ֆարմակոկինետիկա» հասկացությունները և դեղերի դեղաբանական ազդեցությունը՝
ըստ այդ հատկանիշների,

•

դեղերի ազդեցության տեսակները և մեխանիզմները,

•

դեղերի կողմնակի ազդեցությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, սլայդներ,
տեսաֆիլմեր, դեղերի ներդիր-թերթիկներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել դեղերի ներմուծման ուղիները և դեղաձևերը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տարբերակում և բնութագրում դեղերի մարսողական ներմուծման ուղիները,
2) ճիշտ է տարբերակում և բնութագրում դեղերի հարմարսողական ներմուծման ուղիները,
3) ճիշտ է տարբերակում պինդ, հեղուկ, փափուկ դեղաձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

հարմարսողական ներմուծման ուղիների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի

դեղերի

մարսողական,

միջոցով ստուգվում

են

դեղաձևերի դասակարգման և տարբերակման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղերի ներմուծման ուղիները,

•

դեղաձևերի տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, սլայդներ,
տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել դեղերի հոմանիշային փոխարինում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ճանաչում դեղերի միջազգային չպատենտավորված անվանումները,

2) ճիշտ է տարբերակում դեղերի առևտրային անվանումները,
3) ճիշտ է կատարում հոմանիշային փոխարինում:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղերի անվանումների վերաբերյալ:
Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են դեղերի հոմանիշային փոխարինման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղերի անվանումները,

•

դեղերի հոմանիշային փոխարինում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, սլայդներ,

ռեսուրսները

տեսաֆիլմեր, դեղերի ներդիր-թերթիկներ:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Տարբերակել ճիշտ և սխալ ձևակերպված դեղատոմսերը
1)

ճիշտ է ներկայացնում դեղատոմսի կառուցվածքը և ձևակերպման կանոնները,

2) ճիշտ է բացատրում դեղատոմսում առկա կրճատումները,
3) ճիշտ է տարբերակում ճիշտ և սխալ ձևակերպված դեղատոմսերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղատոմսի կառուցվածքի,
ձևակերպման կանոնների, կրճատումների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են ճիշտ և
սխալ ձևակերպված դեղատոմսերի տարբերակման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղատոմսի կառուցվածքը և ձևակերպման կանոնները,

•

ճիշտ և սխալ ձևակերպված դեղատոմսերի տարբերակումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, ճիշտ և սխալ
դեղատոմսերի օրինակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Օգտվել դեղերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից և դեղի ներդիր-թերթիկից

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է օգտվում դեղերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից (պաշտոնական կայքեր,

գրականություն և այլն),
2) ճիշտ է ներկայացնում դեղի ներդիր-թերթիկի բովանդակությունը,
3) ճիշտ է օգտվում դեղի ներդիր-թերթիկից:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղերի մասին տեղեկատվություն
հաղորդող պաշտոնական աղբյուրների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են դեղերի
վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրներից և ներդիր-թերթիկից օգտվելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղերի վերաբերյալ պաշտոնական տեղեկատու աղբյուրները,

•

դեղի ներդիր-թերթիկի բովանդակությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, դեղերի վերաբերյալ
տեղեկատու աղբյուրներ և դեղի ներդիր-թերթիկեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-008

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել միկրոօրգանիզմների դասակարգման, մարդու կյանքում դրանց դերի,
վարակների տարածման կանխարգելման վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
Տեսական ուսուցում` 12 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-005 «Ֆիզիոլոգիա
անատոմիայի հիմունքներով» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

դասակարգի միկրոօրգանիզմները և ներկայացնի դրանց դերը մարդու կյանքում,

2) ներկայացնի միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիան և ֆիզիոլոգիան,
3) տիրապետի վարակների տարածման կանխարգելման սկզբունքներին,
4) կատարի ապանեխում, հականեխում, մանրէազերծում դեղատնային պայմաններում,
5) իրականացնի մանրէների կուլտուրաների աճեցում և տարբերակում:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Դասակարգել միկրոօրգանիզմները և ներկայացնել դրանց դերը մարդու կյանքում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում միկրոօրգանիզմների դերը մարդու կյանքում,

2) ճիշտ է դասակարգում միկրոօրգանիզմները,
3) ճիշտ է դասակարգում մանրէները՝ ըստ ախտածնության, ձևաբանության, շնչառության և սնվելու տեսակների,
4) ճիշտ է դասակարգում վիրուսները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ մանրէների և վիրուսների
դասակարգման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են միկրոօրգանիզմների
տարբերակման և դրանց դերը մարդու կյանքում ներկայացնելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

միկրոօրգանիզմների դասակարգումը,

•

միկրոօրգանիզմների դերը մարդու կյանքում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիան և ֆիզիոլոգիան

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում միկրոօրգանիզմների ֆիզիոլոգիան:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ միկրոօրգանիզմների ֆիզիոլոգիայի
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիական
առանձնահատկությունները տարբերակելու ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

միկրոօրգանիզմների մորֆոլոգիան,

•

միկրոօրգանիզմների ֆիզիոլոգիան:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել վարակների տարածման կանխարգելման սկզբունքներին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում հիվանդությունների վարակաբանության հիմունքները,

2) ճիշտ է տարբերակում վարակի եղանակները,
3) ճիշտ է բնութագրում միկրոօրգանիզմների տեղակայումը մարդու օրգանիզմում,

4) ճիշտ է տիրապետում վարակների տարածման կանխարգելման սկզբունքներին:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հիվանդությունների
վարակաբանության, վարակի եղանակների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են
վարակների տարածման կանխարգելման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հիվանդությունների վարակաբանության հիմունքները,

•

վարակների տարածման կանխարգելման սկզբունքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել ապանեխում, հականեխում, մանրէազերծում դեղատնային պայմաններում

Կատարման չափանիշներ

1)

պատրաստում է վարակազերծող լուծույթ, իրականացնում է աշխատատեղի, ձեռքերի, ամանեղենի, օժանդակ
նյութերի մանրէազերծում,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանրէազերծման եղանակները և սարքերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի և դեղաբուսական հումքի աղտոտման աղբյուրները,
4) ճիշտ է տարբերակում դեղատանն իրականացվող մանրէաբանական հսկողության մեթոդները՝ ախտածին
մանրէների հայտնաբերման նպատակով
5) ճիշտ է վերլուծում մանրէաբանական հսկողության արդյունքները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղերի և դեղաբուսական հումքի

աղտոտման աղբյուրների, մանրէազերծման եղանակների, մանրէաբանական հսկողության մեթոդների վերաբերյալ:
Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են վարակազերծող լուծույթ պատրաստելու, աշխատատեղի,
ձեռքերի, ամանեղենի, օժանդակ նյութերի մանրէազերծման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մանրէազերծման եղանակները և սարքերը,

•

դեղատանն իրականացվող մանրէաբանական հսկողության եղանակները և արդյունքների վերլուծությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
վարակազերծող նյութեր, ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Իրականացնել մանրէների կուլտուրաների աճեցում և տարբերակում

Կատարման չափանիշներ

1)

աճեցնում է մանրէների կուլտուրաներ,

2) ճիշտ է տարբերակում մանրէների տեսակները՝ մանրադիտակի օգնությամբ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հիվանդությունների
վարակաբանության, վարակի եղանակների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվում են
վարակների տարածման կանխարգելման ունակությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մանրէների կուլտուրաների աճեցումը,

•

մանրադիտակի օգնությամբ մանրէների տարբերակումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
մանրադիտակ,

մանրէների

կուլտուրաներ,

միջավայր,

մանրէաբանական

լաբորատորիայի

սարքավորումներ

(Պետրիի թասեր, թերմոստատ և այլն):
ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻԳԻԵՆԱ ԵՎ ԷԿՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-009

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել սննդի հիգիենայի, արտաքին միջավայրի և դեղագործական
կազմակերպության միկրոկլիմայի կողմից մարդու առողջության և կենսագործունեության վրա ազդող գործոնների
վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես նաև մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում` 16 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-05-19-008
«Մանրէաբանության հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

տիրապետի սննդի հիգիենայի հիմնական սկզբունքներին,

2) ներկայացնի արտաքին և ներքին միջավայրերի վնասակար գործոնների ազդեցությունը մարդու առողջության
և կենսագործունեության վրա,
3) տա դեղագործական կազմակերպության միկրոկլիմայի (լուսավորության, խոնավության, ջերմաստիճանի,
օդափոխության և այլնի) համալիր հիգիենիկ գնահատականը,
4) կանխարգելի մասնագիտական հիվանդությունների առաջացումը:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տիրապետել սննդի հիգիենայի հիմնական սկզբունքներին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցները և դրանց հիգիենիկ նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճարպերը և դրանց հիգիենիկ նշանակությունը,
3) ճիշտ է ներկայացնում ածխաջրերը և դրանց հիգիենիկ նշանակությունը,
4) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինները և դրանց հիգիենիկ նշանակությունը,
5) ճիշտ է ներկայացնում հանքային տարրերը և դրանց հիգիենիկ նշանակությունը,
6) ճիշտ է ներկայացնում սննդի բաղադրատարրերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ սպիտակուցների, ածխաջրերի,
ճարպերի, վիտամինների և հանքային տարրերի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը
ներկայացնում է սննդի հիգիենայի հիմնական սկզբունքները, սննդի բաղադրատարրերի նշանակությունը և
ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

սննդի հիգիենայի սկզբունքները,

•

սննդի բաղադրատարրերի նշանակությունը,

•

սննդի բաղադրատարրերի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել արտաքին և ներքին միջավայրերի վնասակար գործոնների ազդեցությունը մարդու առողջության և

կենսագործունեության վրա
1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ներկայացնում արտաքին միջավայրի վնասակար ազդեցությունը,

2) ճիշտ է կազմակերպում դեղագործական կազմակերպության միկրոմիջավայրի մշտադիտարկումը,
3) ճիշտ է իրականացնում անհրաժեշտ բնապահպանական միջոցառումներ:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ արտաքին միջավայրի վնասակար
ազդեցության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողն իրականացնում է դեղագործական
կազմակերպության միկրոմիջավայրի մշտադիտարկում և անհրաժեշտ բնապահպանական միջոցառումներ:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

արտաքին միջավայրի վնասակար ազդեցությունը և բնապահպանական միջոցառումները,

•

դեղագործական կազմակերպության միկրոմիջավայրի մշտադիտարկումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 3
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ
Տալ դեղագործական կազմակերպության միկրոկլիմայի (լուսավորության, խոնավության, ջերմաստիճանի,
օդափոխության և այլնի) համալիր հիգիենիկ գնահատականը
1)

ճիշտ է ներկայացնում հողի, ջրի, օդի աղտոտման աստիճանները և աղբյուրները,

2) ճիշտ

է

վերլուծում

ներքին

միջավայրի

նախագիծը

և

ֆիզիկական

ցուցանիշները

(լուսավորությունը,

խոնավությունը, ջերմաստիճանը, օդափոխությունը և այլն):
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հողի, ջրի, օդի աղտոտվածության

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողն իրականացնում է ջերմաստիճանի, խոնավության
չափումներ, վերլուծում է ներքին միջավայրի նախագիծը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հողի, ջրի, օդի աղտոտվածությունը,

•

ներքին միջավայրի նախագիծը և ֆիզիկական ցուցանիշները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
ջերմաչափ, խոնավաչափ և այլ չափիչ սարքեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կանխարգելել մասնագիտական հիվանդությունների առաջացումը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման աղբյուրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում

դեղատներում կիրառվող հիմնական քիմիական միացությունների թունաբանական

բնութագիրը,
3) ճիշտ է մեկնաբանում արտադրական փոշիների, աղմուկի, վիբրացիայի և այլ գործոնների ազդեցությունը
օրգանիզմի վրա` որպես մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման աղբյուր,
4) ճիշտ է ներկայացնում աշխատողի անձնական հիգիենայի պահպանման սկզբունքները,
5) ճիշտ է կազմում համալիր միջոցառումների պլան՝ մասնագիտական հիվանդությունների կանխարգելման
նպատակով,
6) ճիշտ է պահպանում սանիտարա-հիգիենիկ նորմերը՝ դեղագործական կազմակերպությունում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ մասնագիտական հիվանդությունների

առաջացման աղբյուրների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ներկայացնում է սանիտարա-հիգիենիկ նորմերը՝
դեղագործական կազմակերպությունում և աշխատողի անձնական հիգիենայի պահպանման սկզբունքները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մասնագիտական հիվանդությունների առաջացման աղբյուրները և կանխարգելումը,

•

աշխատողի անձնական հիգիենան և սանիտարա-հիգիենիկ նորմերը՝ դեղագործական
կազմակերպությունում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-5-19-010

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ
գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ
գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ
սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլի 1 և 2 ուսումնառության արդյունքներն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ
պետք չէ: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի

մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն
համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը,

2) ներկայացնի կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը,
3) կատարի շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ,
4) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատի օգտագործման արդյունավետությունը,
5) կատարի ծախսերի հաշվարկ, ձևավորի ապրանքի (ծառայության) գինը,
6) մշակի բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր,
7) հաշվի հարկեր, տուրքեր, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը

Կատարման չափանիշներ

1)

բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է մեկնաբանում,

2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը և ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում,
3) բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի անձնային հատկանիշների կարևորությունը հիմնավորում է,
4) բիզնես-գործունեության համար սեփական հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է,
5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում,
6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում,
7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները,
8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և անհատական գործնական առաջադրանքների
հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվում է բիզնես-գաղափարի և բիզնես-գործունեության հիմնական
հասկացությունների վերաբերյալ ուսանողների յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական

հանձնարարությունների միջոցով նրանք ըստ իրավիճակի ներկայացնում և հիմնավորում են կոնկրետ բիզնեսգաղափար, որոշակիացնում են իրենց նախընտրած գործունեության տեսակը:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Բիզնես-գաղափարը որպես բիզնես-գործունեության մեկնակետ, դրա ձևավորման նախադրյալները: Բիզնեսգաղափարի իրատեսությունը հիմնավորող ցուցիչները: Օրենսդրական դաշտի պահանջները հաշվի առնելու
կարևորությունը: Գործարար միջավայրի օբյեկտիվ գնահատման կարևորությունը և մոտեցումները: Սեփական
գործարար հնարավորությունների բացահայտումը և անաչառության կարևորությունը: Բիզնես-գործունեության
համար նախընտրելի ոլորտի ընտրությունը: Տեսլականի, նպատակի և ռազմավարության հստակ և հիմնավորված
ձևակերպումը: Վերջնական բիզնես-գաղափարի գնահատումը:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է
հիմնավորված եզրահանգումներ անելու ունակություն, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ներկայացնում
է տվյալ իրավիճակում առավել նախընտրելի ու հիմնավորված լուծումներ:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքների

ռեսուրսները

անհրաժեշտ փուլերում անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան՝ հետագա քննարկման ուղղությունները
ձևավորելու համար:
Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլիպչարտ, գունավոր թղթեր, ամրակներ, տարբեր գույնի մարկերներ, ուսուցողական
իրավիճակների նկարագրեր, բիզնես-գաղափարների հաջողված օրինակներ, տեսլականի, նպատակի և
ռազմավարության ուսուցողական ձևակերպումներ՝ նաև ոչ հստակ ձևակերպված:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը

Կատարման չափանիշներ

1)

կազմակերպության կազմակերպչա-իրավական ձևերի բնութագիրը ճիշտ է,

2) կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը ճիշտ է,
3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում,

4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է,
5) կազմակերպության կառավարման անհրաժեշտությունը և խնդիրները ճիշտ է մեկնաբանում,
6) կառավարման ֆունկցիաների բնութագրերը ճիշտ է,
7) կառավարման ոճերի բնութագրերը ճիշտ է,
8) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ է,
9) աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր է,
10) աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է,
11) կազմակերպության կառավարմանն առընչվող փաստաթղթերի ձևավորումը ամբողջական և հիմնավոր է,
12) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է,
13) կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարականների հիման
վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվում է տարբեր կազմակերպչա-իրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների,
դրանց կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական
հանձնարարությունների միջոցով ուսանողը պետք է տրված պայմաններին համապատասխան կազմի տարբեր
փաստաթղթեր: Գործնական հանձնարարությունները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Կազմակերպության հասկացությունը

և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական
կարգավորումը:

Կազմակերպության

կանոնադրությունը:

Կազմակերպության

կառավարման

խնդիրները,

ֆունկցիաները: Կառավարման ոճերը, դրանց առանձնահատուկ գծերը: Կառավարման ապարատի կառուցվածքը,
ստորաբաժանումները:

Կառավարման

բաժինների

առանձնացման

սկզբունքները:

Աշխատանքի

բաժանման

անհրաժեշտությունը, աշխատատեղերի ձևավորման մոտեցումները տարբեր մեծության կազմակերպություններում:
Կազմակերպության փաստաթղթային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, փաստաթղթերի ձևավորման կարգը:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում ճիշտ,

ոչ էական թերություններով, իսկ գործնական առաջադրանքները տրված պայմաններին համապատասխան
կատարվում է ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում

ռեսուրսները

անհրաժեշտ է կիրառել առանձին իրավիճակների խմբային քննարկումներ:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ, առանձին
կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման, աշխատողների ֆունկցիաների սահմանման օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է մեկնաբանում <<շուկա>> հասկացությունը,

2) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,
3) շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է,
4) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում,
5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է,
6) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է,
7) շուկայի վրա ազդող գործոնների և գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է,
8) շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է,
9) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է,
10) մարքեթինգի գաղափարների /4P և 7P/ նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում,
11) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված է:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների, խմբային քննարկումների և գործնական
հանձնարարությունների հիման վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվելու է շուկայի վերաբերյալ հիմնական
հասկացությունների ճիշտ ընկալման ուսանողի կարողությունը, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նա
կատարելու է իրավիճակին համապատասխան եզրահանգումներ /հնարավորության դեպքում կարող են

օգտագործվել նաև ուսանողների ինքնուրույն դիտարկումների ու հետազոտությունների արդյունքները/: Արդյունքները
անհրաժեշտ է քննարկել խմբում:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Շուկայի բնութագիրը: Շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղղությունները: Շուկայի
հետազոտության գործընթացը: Շուկայական պահանջարկի գնահատումը: Շուկայի վրա ազդող գործոնները, գնորդի
վարքագիծը: Մրցակցություն, դրա գնահատումը: Շուկայի հատվածավորումը: Մարքեթինգի 4 և 7 P-երը:
Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և մշակման կարևորությունը:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստային և գործնական առաջադրանքները
ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում, իսկ խմբային քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է իրավիճակին
հիմնավորված արձագանքելու ունակություններ:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ամբողջ ուսուցման

ռեսուրսները

ընթացքում ըստ իրավիճակների անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան:
Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, շուկայական իրավիճակների նկարագրեր, տիպական իրավիճակներում
առավել հիմնավորված լուծումների օրինակներ, գործնական կիրառություն ունեցող փաստաթղթերի նմուշներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը

Կատարման չափանիշներ

1)

կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում,

2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը
հիմնավորում է,
3) նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է,
4) աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և դրանց առընչվող ցուցանիշների մեկնաբանությունը ճիշտ է,
5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների մեծության ձևավորման
մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում,

6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է,
7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում,
8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է,
9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և
արդյունքների գնահատումը ճիշտ է,
10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների
գնահատումը ճիշտ է,
11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների
գնահատումը ճիշտ է,
12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների
եզրահանգումները հիմնավոր է:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա:
ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է ըստ ռեսուրսների տարբեր խմբերի հաշվել առավել ընդհանուր նշանակություն
ունեցող ցուցանիշները: Նպատակահարմար է գործնական առաջադրանքները հանձնարարել փուլերով՝ ըստ
ռեսուրսների խմբերի: Քննարկումների ընթացքում նրանք ոչ միայն գնահատելու են ստացված արդյունքները, այլ նաև
առաջարկելու են լուծումների սեփական տարբերակները:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Կազմակերպության ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը: Նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական
ռեսուրսներ, դրանց կազմը: Հիմնական կապիտալ և շրջանառու կապիտալ: Ֆինանսական ռեսուրսներ: Ռեսուրսների
մեծությունը բնութագրող ցուցանիշները: Ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները մեթոդապես ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ռեսուրսները

ուսումնական նյութեր, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել ապրանքի /ծառայության/ գինը

Կատարման չափանիշներ

1)

<<ծախս>> հասկացության բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում,

2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը,
3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները և վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում,
4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ է,
5) ապրանքների տարբեր տեսակների և ծառայությունների տարբեր խմբերի համար պահանջվող ծախսերի կազմը
հիմնավոր է ներկայացնում,
6) ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում,
7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում,
8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը,
9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում,
10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է,
11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողներին
հանձնարարվելու է ըստ ծախսերի առանձին հոդվածների կատարել միավոր արտադրանքի կամ ծառայության
համար դրանց հաշվարկները և որոշել ինքնարժեքն ու գինը:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերի հասկացությունը: ՈՒղղակի
և անուղղակի ծախսեր, կայուն և փոփոխական ծախսեր: Ծախսերի մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը:
Ծախսերի հաշվապահական ձևակերպման կարգը: Անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումը: Միավորի
ինքնարժեքի ծախսային հոդվածները: Ինքնարժեքի հաշվարկը: Շահույթի նորմայի հասկացությունը և կիրառումը:
Արտադրանքի գնի մեծության հաշվարկը: Անհատական գնից շուկայական գնին անցման գործընթացը:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ռեսուրսները

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ, հաշվարկների
կատարման ընթացքում օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր

Կատարման չափանիշներ

1)

բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,

2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ է,
3) բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը և ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է
ներկայացնում,
4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն,
5) SWOT վերլուծության արդյունքները կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում,
6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված է,
7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը հիմնավոր է,
8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է սահմանվել,
9) բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ռիսկերը և դրանց հաղթահարման քայլերը
հիմնավոր են:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է կազմված բիզնես պլանի հիման վրա, որում պետք է արտացոլված լինեն
նախատեսված բիզնես գործունեության վերաբերյալ բոլոր հայտնի տեղեկությունները:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Բիզնես պլանի բովանդակությունը և բաժիններում ներառվող հարցերը: Բիզնես պլանի կազմման համար
անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, դրանց աղբյուրները: SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառումը պլանը
կազմելու ժամանակ: Բիզնես պլանի կատարման գործողությունների ծրագիրը, դրա կազմման մոտեցումները:
Գործողությունների ժամանկացույցը: Պլանի կատարման հնարավոր ռիսկերը, դրանց հաղթահարման

միջոցառումները:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե պլանը կազմված է ճիշտ և հիմնավորված:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ռեսուրսները

բիզնես պլանի բովանդակությանը համապատասխան ձևաթղթեր, մեթոդական հանձնարարականներ, պլանը
կազմելու համար օգտագործվող ելակետային տվյալներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ

Կատարման չափանիշներ

1)

հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում,

2) հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում,
3) հարկերի և տուրքերի մեծությունը հաշվելու համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է
կատարում,
4) հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում,
5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին,
6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում,
7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում,
8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում,
9) ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է ներկայացնում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առջադրանքների կատարման հիման վրա:
ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել հարկերի և տուրքերի գումարները, լրացնել ֆինանսական
հաշվետվություններ:
Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները
Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի և տուրքերի տեսակները, դրանց տնտեսական
նշանակությունը: Հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները: Հարկերի հաշվարկման կարգը և

դրույքաչափերը: Հարկատուների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության պահանջների պահպանման
համար: Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը:
Ստուգումների անցկացումը, կարգը:
Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ռեսուրսները

ուսումնական նյութեր, հարկերի վերաբերյալ օրենքներ և նորմատիվ փաստաթղթեր, մեթոդական նյութեր,
հաշվետվությունների ձևաթղթեր, հաշվարկները կատարելու համար օգտագործվող ելակետային նյութերի
փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՔԻՄԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-011

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել դեղերի քիմիական դասակարգման, ստանդարտավորման, դեղերի
որակական և քանակական անալիզի իրականացման վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

90 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 70 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-004 «Անալիտիկ
քիմիա» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

կատարի դեղերի քիմիական դասակարգում, օգտվի Պետական դեղագրքից (Ֆարմակոպեայից) և այլ
նորմատիվ փաստաթղթերից,

2) իրականացնի անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող կատիոնների որակական անալիզ,
3) իրականացնի անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող կատիոնների քանակական անալիզ,

4) իրականացնի անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող անիոնների որակական անալիզ,
5) իրականացնի օրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող ֆունկցիոնալ խմբերի որակական անալիզ:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է։
Կատարել դեղերի քիմիական դասակարգում, օգտվել Պետական դեղագրքից (Ֆարմակոպեայից) և այլ նորմատիվ

ՈՒսումնառության արդյունք 1

փաստաթղթերից
1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է դասակարգում դեղերը՝ ըստ քիմիական խմբերի,

2) ճիշտ է օգտվում Պետական դեղագրքից (Ֆարմակոպեայից) և այլ նորմատիվային փաստաթղթերից:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա դասակարգել դեղերը՝ ըստ
քիմիական խմբերի: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ օգտվել Պետական
դեղագրքից և այլ նորմատիվային փաստաթղթերից:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ըստ քիմիական խմբերի դեղերի դասակարգումը,

•

Պետական դեղագրքից և այլ նորմատիվային փաստաթղթերից օգտվելու կանոնները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, Պետական
դեղագիրք և այլ նորմատիվային փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Իրականացնել անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող կատիոնների որակական անալիզ

Կատարման չափանիշներ

3) ճիշտ է ընտրում կատիոններին բնորոշ հայտնաբերիչները (ռեագենտները),

4) ճիշտ է ընտրում անհրաժեշտ նյութերի քանակները՝ ըստ կատիոնի,
5) ճիշտ է կատարում քիմիական ռեակցիան և ստանում արդյունքը (գազ, նստվածք, գույն, հոտ և այլն):
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կատարել անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող
կատիոնների որակական անալիզ:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

կատիոններին բնորոշ հայտնաբերիչները (ռեագենտները),

•

ըստ կատիոնի անհրաժեշտ նյութերի քանակների ընտրությունը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, կատիոններ
պարունակող անօրգանական ծագման դեղեր, հայտնաբերիչներ (ռեագենտներ), լաբորատոր ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Իրականացնել անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող կատիոնների քանակական անալիզ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ընտրում տիտրատը և տիտրվող նյութը,

2) ճիշտ է կատարում տիտրումը՝ մինչև էկվիվալենտ կետի ստացումը,
3) ճիշտ է կատարում հաշվարկներ՝ կիրառելով համապատասխան բանաձևերը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական
առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ ընտրել տիտրատը և տիտրվող նյութը, կատարել
հաշվարկներ և տիտրել:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող կատիոնների քանակական անալիզ (տիտրում),

•

հաշվարկներ՝ բանաձևերի օգնությամբ:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, կատիոններ
պարունակող անօրգանական ծագման դեղեր, նյութեր, լաբորատոր ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Իրականացնել անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող անիոնների որակական անալիզ
1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ընտրում անիոններին բնորոշ հայտնաբերիչները (ռեագենտները),

2) ճիշտ է ընտրում անհրաժեշտ նյութերի քանակները՝ ըստ անիոնի,
3) ճիշտ է կատարում քիմիական ռեակցիան և ստանում արդյունքը (գազ, նստվածք, գույն, հոտ և այլն):
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ընտրել հայտնաբերիչները (ռեագենտները) և կատարել
քիմիական ռեակցիա:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հայտնաբերիչների (ռեագենտների) ընտրությունը,

•

անօրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող անիոնների որակական անալիզը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, անիոններ
պարունակող անօրգանական ծագման դեղեր, հայտնաբերիչներ (ռեագենտներ), լաբորատոր ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Իրականացնել օրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող ֆունկցիոնալ խմբերի որակական անալիզ

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ընտրում համապատասխան հայտնաբերիչները (ռեագենտները),

2) ճիշտ է կատարում քիմիական ռեակցիան և ստանում արդյունքը՝ ըստ Պետական դեղագրքի (Ֆարմակոպեայի) և
այլ նորմատիվ փաստաթղթերի:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ընտրել հայտնաբերիչները (ռեագենտները) և կատարել
ռեակցիան:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հայտնաբերիչների (ռեագենտների) ընտրությունը,

•

օրգանական ծագման դեղերի մեջ մտնող ֆունկցիոնալ խմբերի որակական անալիզ՝ ըստ Պետական
դեղագրքի:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, անիոններ
օրգանական ծագման դեղեր, հայտնաբերիչներ (ռեագենտներ), լաբորատոր ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՖԱՐՄԱԿՈԳՆՈԶԻԱ»
ԴԵՂ-05-19-012
Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել բնական ծագում ունեցող դեղերի ստացման աղբյուրների,
դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմի, ազդեցության, ինչպես նաև դեղաբուսական հումքի տարբերակման,
մթերման վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

90 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 66 ժամ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած ԴԵՂ-5-19-006 «Բուսաբանության

Մուտքային պահանջները

հիմունքներ» մոդուլը:
Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

ՈՒսումնառության արդյունքները

1)

ներկայացնի բնական ծագման դեղերի ստացման աղբյուրները և այդ դեղերի տարատեսակները,

2) տիրապետի դեղաբուսական հումքի մթերման գործընթացին,
3) Ճանաչի դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմը,
4) տարբերակի դեղաբույսերը՝ ըստ ազդող նյութերի պարունակության և ազդեցության:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել բնական ծագման դեղերի ստացման աղբյուրները և այդ դեղերի տարատեսակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում բնական ծագման դեղերի ստացման աղբյուրները,

2) ճիշտ է տարբերակում բնական ծագում ունեցող դեղերը,
3) ճիշտ է ներկայացնում դեղաբուսական հումքից պատրաստվող դեղերը և դեղաձևերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ բնական ծագման դեղերի ստացման
աղբյուրների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել
բնական ծագում ունեցող դեղերը և դեղաձևերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

բնական ծագման դեղերի ստացման աղբյուրները,
դեղաբուսական հումքից պատրաստվող դեղերը և դեղաձևերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, բնական

ծագման դեղերի տուփեր:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Տիրապետել դեղաբուսական հումքի մթերման գործընթացին

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում դեղաբույսի հումք հանդիսացող մասը,

2) ճիշտ է հասկանում դեղաբուսական հումքի լատիներենով գրված անունները,
3) ճիշտ է ներկայացնում դեղաբուսական հումքի հավաքման կարգը,
4) ճիշտ է ներկայացնում դեղաբուսական հումքի չորացման պայմանները,
5) ճիշտ է տեսակավորում դեղաբուսական հումքը,
6) ճիշտ է տարբերակում դեղաբուսական հումքը,
7) ճիշտ է փաթեթավորում դեղաբուսական հումքը,
8) ճիշտ է ներկայացնում դեղաբուսական հումքի պահպանման կանոնները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղաբուսական հումքի մթերման
գործընթացի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տեսակավորել
դեղաբուսական հումքը, տարբերակել և փաթեթավորել:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

դեղաբուսական հումքի մթերումը,
փաթեթավորումը և պահպանումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը
ռեսուրսները

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
դեղաբուսական հումք (խոտ, ծաղիկներ, արմատներ, պտուղներ և այլն):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ճանաչել դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում տվյալ դեղաբուսական հումքում պարունակվող ազդող նյութը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղաբուսական հումքի քիմիական
կազմի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել
դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմը և ազդող նյութը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

դեղաբուսական հումքի քիմիական կազմը,
դեղաբուսական հումքում պարունակվող ազդող նյութը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
դեղաբուսական հումք (խոտ, ծաղիկներ, արմատներ, պտուղներ և այլն):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Տարբերակել դեղաբույսերը՝ ըստ ազդող նյութերի պարունակության և ազդեցության

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տարբերակում դեղաբույսերի մեջ պարունակվող ազդող նյութերի հիմնական խմբերը,
2) ճիշտ է ներկայացնում ազդող նյութերի հիմնական խմբերի դեղաբանական ազդեցությունը,
3) ճիշտ է դասակարգում դեղաբույսերը՝ ըստ հիմնական ազդող նյութերի պարունակության,
4) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ դեղաբուսական հումքում պարունակվող ազդող նյութի դեղաբանական

ազդեցությունը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղաբույսերում ազդող նյութերի
հիմնական խմբերի և դրանց ազդեցության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է
կարողանա ներկայացնել տվյալ դեղաբուսական հումքում պարունակվող ազդող նյութի դեղաբանական
ազդեցությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

դեղաբույսերի մեջ պարունակվող ազդող նյութերի հիմնական խմբերը, դրանց ազդեցությունը,
դեղաբույսերի դասակարգումը՝ ըստ հիմնական ազդող նյութերի պարունակության:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
դեղաբուսական հումք (խոտ, ծաղիկներ, արմատներ, պտուղներ և այլն):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք` 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԵՐԻ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-013

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել դեղատնային պայմաններում տարբեր դեղաձևերի (կարծր, հեղուկ,
փափուկ) բնութագրման, դասակարգման, պատրաստման վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-003 «Օրգանական

քիմիայի հիմունքներ» և ԴԵՂ-5-19-012 «Ֆարմակոգնոզիա» մոդուլները:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

տարբերակի փոշիների տեսակները (պարզ, բարդ, դոզավորված, չդոզավորված), կատարի հաշվարկներ,

2) պատրաստի փոշիներ՝ ըստ դեղանյութերի առանձնահատկությունների,
3) կատարի փոշիների դեղաչափում,
4) կատարի փոշու համապատասխան փաթեթավորում,
5) բնութագրի և տարբերակի հեղուկ դեղաձևերի տեսակները, կատարի նախնական հաշվարկներ,
6) կատարի դեղանյութերի ավելացում լուծիչի մեջ` հաշվի առնելով դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները
և քանակները,
7) խցանափակի և ձևավորի բաց թողնվող հեղուկ դեղաձևը,
8) պատրաստի քսուքներ, լինիմենթներ,
9) տիրապետի մոմիկների տարբեր եղանակներով պատրաստմանը:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Տարբերակել փոշիների տեսակները (պարզ, բարդ, դոզավորված, չդոզավորված), կատարել հաշվարկներ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բնութագրում փոշիները,

2) ճիշտ է տարբերակում փոշիները,
3) ճիշտ է հաշվում յուրաքանչյուր դեղանյութի չափաբաժինը,
4) ճիշտ է ստուգում “A” և “B” խմբի դեղանյութերի դեղաչափերը ըստ Պետական դեղագրքի (ՊՖ-ի),
5) ճիշտ է ընտրում համապատասխան հավանգի համարը ըստ փոշու ընդհանուր զանգվածի,
6) ճիշտ է հաշվում միանվագ օգտագործվող փոշու դեղաչափը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ փոշիների բնութագրման և
տեսակների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կատարել փոշիների

պատրաստմանը նախորդող հաշվարկները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

փոշիների տեսակները (պարզ, բարդ, դոզավորված, չդոզավորված),

•

փոշիներ պատրաստելիս կիրառվող հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հաշվիչներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Պատրաստել փոշիներ՝ ըստ դեղանյութերի առանձնահատկությունների

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է կատարում հավանգի ծակոտիների փակումը համապատասխան նյութերով,

2) պատրաստում է փոշիներ ներկող, հոտավետ, թեթև, դժվար մանրեցվող դեղանյութերով, հանուկներով,
3) կարողանում է հաշվել և պատրաստել “A” և “B” խմբի դեղանյութերով տրիտուրացիաներ,
4) տիրապետում է հավանգում փոշիների խառնման և հաջորդականության կանոններին,
5) խառնման արդյունքում ստանում է փոշիների համասեռ գունավորում,
6) կարողանում է օգտագործել հեղուկներ` չխախտելով փոշու սորունությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական
առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա պատրաստել փոշիներ՝ հաշվի առնելով դեղանյութերի
առանձնահատկությունները, փոշիների խառնման և հաջորդականության կանոնները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

փոշիների պատրաստումը՝ ըստ դեղանյութերի առանձնահատկությունների,

•

փոշիների խառնման և հաջորդականության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր (փոշիներ, հանուկներ, հեղուկներ):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Կարողանալ կատարել փոշիների դեղաչափում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բաժանում փոշու ընդհանուր զանգվածը նշված դեղաչափերի,

2) ճիշտ է կշռում մեկ փոշու զանգվածը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա դեղաչափել փոշիները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

փոշու ընդհանուր զանգվածի բաժանում դեղաչափերի,

•

մեկ փոշու զանգվածի կշռում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր (փոշիներ, հանուկներ, հեղուկներ):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել փոշու համապատասխան փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ընտրում փաթեթավորման նյութը` հաշվի առնելով դեղանյութերի ֆիզիկա-քիմիական հատկություննները,

2) ճիշտ է կատարում փաթեթավորման գործընթացը,
3) ճիշտ է ձևավորում համապատասխան պիտակներով:

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա փաթեթավորել և պիտակավորել փոշիները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

փոշիների փաթեթավորման նյութերը՝ կախված դեղանյութերի հատկություններից,

•

փոշիների պիտակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր (փոշիներ, հանուկներ, հեղուկներ), փաթեթավորման նյութեր,
պիտակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բնութագրել և տարբերակել հեղուկ դեղաձևերի տեսակները, կատարել նախնական հաշվարկներ

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում հեղուկ դեղաձևերը,

2) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում լուծիչները,
3) ճիշտ է հաշվում չոր նյութի կշիռը և լուծիչի ծավալը` հաշվի առնելով ԾԱԳ-ը (Ծավալի ավելացման գործակիցը),
4) ճիշտ է հաշվում լուծիչի ծավալը` հաշվի առնելով օգտագործվող կոնցենտրիկ լուծույթների ծավալները,
5) ճիշտ է հաշվում դեղաբույսի կշիռը և լուծիչի ծավալը` ջրաթուրմ կամ եփուկ պատրաստելիս:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հեղուկ դեղաձևերի և լուծիչների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կատարել հեղուկ դեղաձևերի
պատրաստմանը նախորդող հաշվարկները:
Ծրագրային մանրամասներ
•

հեղուկ դեղաձևերի և լուծիչների դասակարգումը

•

հեղուկ դեղաձևեր պատրաստելիս կիրառվող հաշվարկներ

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հաշվիչներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Կատարել դեղանյութերի ավելացում լուծիչի մեջ` հաշվի առնելով դրանց ֆիզիկա-քիմիական հատկությունները և
քանակները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ընտրում հեղուկ դեղաձևի պատրաստման տեխնոլոգիան՝ լուծիչի տեսակը և դեղանյութերի ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ընտրում ամանեղենը և բաց թողման սրվակը` հաշվի առնելով հեղուկ դեղաձևի ծավալը,
3) ճիշտ է կշռում չոր դեղանյութերը,
4) ճիշտ հաջորդականությամբ է ավելացնում կարծր դեղանյութերը,
5) ճիշտ է օգտագործում կոնցենտրիկ լուծույթները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական
առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա պատրաստել հեղուկ դեղաձևեր՝ հաշվի առնելով
դեղանյութերի և լուծիչի առանձնահատկությունները, հաջորդականության կանոնները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հեղուկ դեղաձևերի պատրաստումը՝ հաշվի առնելով դեղանյութերի և լուծիչի առանձնահատկությունները,

•

օժանդակ ամանեղենի և բաց թողման սրվակի ընտրությունը,

•

հեղուկ դեղաձևերի պատրաստման հաջորդականության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր, լուծիչներ, ամանեղեն:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Կարողանալ խցանափակել և ձևավորել բաց թողնվող հեղուկ դեղաձևը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ընտրում խցանը` հաշվի առնելով հեղուկ դեղաձևի հատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում պիտակավորումը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ խցան ընտրել և պիտակավորել հեղուկ դեղաձևը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

խցանի ընտրությունը,

•

հեղուկ դեղաձևերի ձևավորումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր, լուծիչներ, ամանեղեն, խցաններ, պիտակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8

Պատրաստել քսուքներ, լինիմենթներ

Կատարման չափանիշներ

1)

Ճիշտ է կատարում նախնական հաշվարկները,

2) ճիշտ է կշռում դեղաձևի հիմքը,
3) ճիշտ է կշռում դեղանյութերը,
4) ճիշտ է ներմուծում դեղանյութը հիմքի մեջ,

5) ճիշտ է ստանում հոմոգեն/հետերոգեն զանգված:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կատարել հաշվարկներ, պատրաստել քսուքներ և
լինիմենթներ::
Ծրագրային մանրամասներ.
•

քսուքներ, լինիմենթներ պատրաստելիս կիրառվող հաշվարկներ,

•

քսուքների, լինիմենթների պատրաստումը՝ հաշվի առնելով դեղանյութերի և հիմքի
առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր, քսուքային հիմքեր, բուսական յուղեր, լուծիչներ, ամանեղեն,
ջրային բաղնիք:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 9

Տիրապետել մոմիկների տարբեր եղանակներով պատրաստմանը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ընտրում մոմիկային հիմքը,

2) ճիշտ է հաշվում մոմիկային զանգվածը,
3) ճիշտ է հաշվում մեկ մոմիկի զանգվածը,
4) ճիշտ է պատրաստում մոմիկներ կաղապարների մեջ լցման եղանակով՝ օգտագործելով տեղակալման և
հակադարձ տեղակալման գործակիցները,
5) ճիշտ է պատրաստում մոմիկներ՝ գլորակման եղանակով,
6) ճիշտ է ընտրում փաթեթավորման նյութը՝ կախված դեղանյութի ֆիզիկա-քիմիական հատկություններից:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կատարել հաշվարկներ, պատրաստել մոմիկներ:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մոմիկներ պատրաստելիս կիրառվող հաշվարկներ,

•

մոմիկների պատրաստումը գլորակման կամ լցման եղանակով՝ հաշվի առնելով դեղանյութերի և հիմքի
առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր, մոմիկային հիմքեր, բուսական յուղեր, լուծիչներ, ամանեղեն,
ջրային բաղնիք, հաբային մեքենա, կաղապարներ, փաթեթավորման նյութեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-014

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել գործարանային պայմաններում պատրաստվող տարբեր դեղաձևերի
(կարծր, հեղուկ, փափուկ) բնութագրման, դասակարգման, պատրաստման եղանակների վերաբերյալ գիտելիքներ և
կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 46 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-013 «Դեղերի
դեղատնային տեխնոլոգիա» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

բնութագրի դեղերի գործարանային արտադրությանը ներկայացվող պահանջները,

2) պատրաստի դեղահատեր,
3) բնութագրի և տարբերակի մանրէազերծ (ստերիլ) դեղաձևերի տեսակները, պատրաստման եղանակները և
արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը,
4) պատրաստի ոգեթուրմեր,
5) բնութագրի և տարբերակի քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների տեսակները, պատրաստման եղանակները
և արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է:
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բնութագրել դեղերի գործարանային արտադրությանը ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ՊԱԳ-ի (պատշաճ արտադրական գործընթացի) պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության ընթացքում կատարվող փաստաթղթաշրջանառությունը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ՊԱԳ-ի վերաբերյալ: Գործնական
առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել արտադրության ընթացքում կատարվող
փաստաթղթաշրջանառությունը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ՊԱԳ-ի պահանջները,

•

փաստաթղթաշրջանառությունը՝ արտադրության ընթացքում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման
ժամաքանակը

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Պատրաստել դեղահատեր

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բնութագրում դեղահատերը, դեղապատիճները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղահատերի, դեղապատիճների տեսակները,
3) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ նյութերի դերը և դասակարգումը,
4) ճիշտ է բնութագրում դեղահատերի, դեղապատիճների պատրաստման եղանակները,
5) ճիշտ է ներկայացնում դեղահատերի, դեղապատիճների արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը,
6) ճիշտ է պատրաստում դեղահատերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ դեղահատերի, դեղապատիճների,
օժանդակ նյութերի բնութագրման և դասակարգման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը
պետք է կարողանա պատրաստել դեղահատեր:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղահատերի, դեղապատիճների տեսակները,

•

օժանդակ նյութերի դերը և դասակարգումը,

•

դեղահատերի, դեղապատիճների պատրաստման եղանակները և փուլերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, դեղանյութեր, օժանդակ նյութեր, ամանեղեն, դեղահատավորման մեքենա:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք3

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ
Բնութագրել և տարբերակել մանրէազերծ (ստերիլ) դեղաձևերի տեսակները, պատրաստման եղանակները և
արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը

1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է բնութագրում «մանրէազերծում» հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ներարկման լուծույթները, դրանց տեսակները,
3) ճիշտ է բնութագրում աչքի կաթիլները, դրանց տեսակները,
4) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ նյութերի (կայունացուցիչների, կոնսերվանտների և այլնի) դերը, դասակարգումը,
5) ճիշտ է բնութագրում պատրաստման եղանակները,
6) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ մանրէազերծման, ներարկման
լուծույթների, աչքի կաթիլների, օժանդակ նյութերի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը
պետք է կարողանա ներկայացնել ներարկման լուծույթների և աչքի կաթիլների պատրաստման եղանակները և
փուլերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ներարկման լուծույթների և աչքի կաթիլների տեսակները,

•

օժանդակ նյութերի դերը և դասակարգումը,

•

պատրաստման եղանակները և փուլերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Պատրաստել ոգեթուրմեր

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բնութագրում ոգեթուրմերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում էթիլ սպիրտի դերը՝ ոգեթուրմեր պատրաստելիս,

3) ճիշտ է բնութագրում պատրաստման եղանակները,
4) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը,
5) ճիշտ է պատրաստում ոգեթուրմերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ոգեթուրմերի բնութագրման և
դասակարգման, էթիլ սպիրտի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա
պատրաստել ոգեթուրմեր:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ոգեթուրմերի պատրաստման եղանակները և փուլերը,

•

էթիլ սպիրտի դերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
հավանգներ, կշեռքներ, կշռաքարեր, բուսական հումք, էթիլ սպիրտ, ամանեղեն, պերկոլյատոր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ
Բնութագրել և տարբերակել քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների տեսակները, պատրաստման եղանակները և
արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը
1)

ճիշտ է բնութագրում քսուքները, մոմիկները, սպեղանիները,

2) ճիշտ է ներկայացնում քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների տեսակները,
3) ճիշտ է ներկայացնում քսուքային և մոմիկային հիմքերի դասակարգումը,
4) ճիշտ է բնութագրում պատրաստման եղանակները,
5) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացի հիմնական փուլերը:

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների
բնութագրման և դասակարգման, քսուքային և մոմիկային հիմքերի վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք
կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել պատրաստման եղանակները և փուլերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների տեսակները,

•

քսուքների, մոմիկների, սպեղանիների պատրաստման եղանակները և փուլերը,

•

քսուքային և մոմիկային հիմքերի դասակարգումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-015

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել դեղագործական կազմակերպությունների գործունեության
կազմակերպման կարգի, դեղորայքի՝ որպես առանձնահատուկ ապրանքի, ինչպես նաև այլ դեղագործական
ապրանքատեսակների ընդունման, բաց թողման և այլ գործընթացների վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

90 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում 36 ժամ
գործնական աշխատանք՝54 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս

մոդուլը

ուսումնասիրելու

համար

ուսանողը

պետք

է

նախապես

ուսումնասիրած

«Ձեռներեցություն», ԴԵՂ-5-19-014 «Դեղերի գործարանային տեխնոլոգիա» մոդուլները:

լինի

ԴԵՂ-5-19-010

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

բնութագրի դեղագործական գործունեությանը ներկայացվող պահանջները,

2) ներկայացնի և բնութագրի դեղը՝ որպես առանձնահատուկ ապրանք, տարբերակի դեղերի տեսակները և
անվանումները,
3) տիրապետի դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների,
հարդեղագործական ապրանքների ընդունման կարգին,
4) տիրապետի դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների և
հարդեղագործական ապրանքների պահպանման կարգին,
5) տիրապետի բնակչությանը տրամադրվող տեղեկատվա-խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրելու
կարգին և դեղազգոնության պահանջներին,
6) տարբերակի կեղծված դեղերը,
7) կատարի ապրանքա-նյութական արժեքների գույքագրում,
8) տիրապետի հաշվապահական հաշվառման հիմնական հիմունքներին:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Բնութագրել դեղագործական գործունեությանը ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ՊԴԳ-ի (Պատշաճ դեղատնային գործունեության) պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ՊԱԳ-ի (Պատշաճ արտադրական գործունեության) պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում ՊՊԳ-ի (Պատշաճ պահպանման գործունեության) պահանջները,
4) ճիշտ է ներկայացնում ՊՄԳ-ի (Պատշաճ մատակարարման գործունեության) պահանջները,
5) ճիշտ է ներկայացնում Պատշաճ դեղազգոնության գործունեության պահանջները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա բնութագրել դեղագործական
գործունեության առանձնահատկությունները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա

ներկայացնել ՊԴԳ, ՊԱԳ, ՊՊԳ, ՊՄԳ, Պատշաճ դեղազգոնության գործունեության պահանջները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղագործական գործունեության բնութագիրը,

•

դեղագործական գործունեությանը ներկայացվող պահանջները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 2
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ
Ներկայացնել և բնութագրել դեղը՝ որպես առանձնահատուկ ապրանք, տարբերակել դեղերի տեսակները և
անվանումները
1)

ճիշտ է բնութագրում դեղերի հիմնական հատկանիշները (որակ, անվտանգություն, արդյունավետություն,
մատչելիություն), դեղերի տնտեսագիտական առանձնահատկությունները, օգտագործման վրա ազդող
գործոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղանյութերի ծագման աղբյուրները և նոր դեղի ստեղծման գործընթացը,
3) ճիշտ է տարբերակում նոր (օրիգինալ) և վերարտադրված (ջեներիկ) դեղերը, անվանումները (քիմիական,
առևտրային, միջազգային):
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել դեղերի
ստեղծումը, հիմնական հատկանիշները և առանձնահատկությունները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս
ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել նոր (օրիգինալ) և վերարտադրված (ջեներիկ) դեղերի անվանումները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղը՝ որպես առանձնահատուկ ապրանք,

•

դեղերի ստեղծումը և անվանումները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղերի
տուփեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 3
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ
Տիրապետել դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների,
հարդեղագործական ապրանքների ընդունման կարգին
1)

ճիշտ է ներկայացնում մատակարարի ընտրության սկզբունքները և կնքում գնման-վաճառքի պայմանագիր,

2) ճիշտ է վերլուծում դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների,
հարդեղագործական ապրանքների պահանջարկը և ձևակերպում մատակարարներին ներկայացվող
ապրանքատեսակների պատվերները,
3) ճիշտ է ներկայացնում բաշխման ուղիների տեսակները և ՊՄԳ-ի (Պատշաճ մատակարարման գործունեության)
պահանջները,
4) ճիշտ է կազմակերպում մատակարարներից դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական
նշանակության առարկաների, հարդեղագործական ապրանքների ընդունումը՝ փաստաթղթերով (հաշիվապրանքագիր, բեռի անդորրագիր և այլն):
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել մատակարարի
ընտրության սկզբունքները, բաշխման ուղիների տեսակները, ՊՄԳ-ի պահանջները: Գործնական առաջադրանք
կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կնքել գնման-վաճառքի պայմանագիր, կազմակերպել մատակարարներից
դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների, հարդեղագործական

ապրանքների ընդունումը՝ ըստ փաստաթղթերի:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մատակարարի ընտրության սկզբունքները,

•

բաշխման ուղիների տեսակները, ՊՄԳ-ի պահանջները,

•

դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների, հարդեղագործական
ապրանքների ընդունումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղերի
տուփեր, փաստաթղթերի ձևաթղթեր (բլանկներ):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 4
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ
Տիրապետել դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների և
հարդեղագործական ապրանքների պահպանման կարգին
1)

ճիշտ է ներկայացնում ՊՊԳ-ի (Պատշաճ պահպանման գործունեության) պահանջները,

2) ճիշտ է ընտրում դեղերի պահպանման պայմանները,
3) ճիշտ է ընտրում դեղանյութերի պահպանման պայմանները,
4) ճիշտ է ընտրում դեղաբուսական հումքի պահպանման պայմանները,
5) ճիշտ է ընտրում բժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների պահպանման
պայմանները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել ՊՊԳ-ի
պահանջները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կնքել գնման-վաճառքի

պայմանագիր, կազմակերպել մատակարարներից դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական
նշանակության առարկաների, հարդեղագործական ապրանքների ընդունումը՝ ըստ փաստաթղթերի:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ՊՊԳ-ի պահանջները,

•

դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների, հարդեղագործական
ապրանքների պահպանումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղերի
տուփեր, փաստաթղթերի ձևաթղթեր (բլանկներ):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ
Տիրապետել բնակչությանը տրամադրվող տեղեկատվա-խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրելու կարգին
և դեղազգոնության պահանջներին
1)

ճիշտ է անցկացնում սպառողների հետ խորհրդատվություն՝ դեղատանն առկա դեղերի, դեղաբուսական հումքի,
բժշկական նշանակության առարկաների և հարդեղագործական ապրանքների մասին,

2) ճիշտ է առաջարկում հիվանդներին բացակայող դեղերի փոխարինողները,
3) ճիշտ է իրազեկում սպառողներին դեղերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների և
հարդեղագործական ապրանքների օգտագործման եղանակների մասին,
4) ճիշտ է բացատրում դեղերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների և
հարդեղագործական ապրանքների օգտագործման ձևը, տան պայմաններում պահպանման կանոնները,
5) ճիշտ է գրանցում դեղատոմսերը և կազմակերպում դեղերի բաց թողումը,
6) ճիշտ է ներկայացնում Պատշաճ դեղազգոնության գործունեության պահանջները, գրանցում և հաղորդում դեղերի

կողմնակի ազդեցության վերաբերյալ տեղեկությունները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել ՊՊԳ-ի
պահանջները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կնքել գնման-վաճառքի
պայմանագիր, կազմակերպել մատակարարներից

դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական

նշանակության առարկաների, հարդեղագործական ապրանքների ընդունումը՝ ըստ փաստաթղթերի:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ՊՊԳ-ի պահանջները,

•

դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, բժշկական նշանակության առարկաների, հարդեղագործական
ապրանքների պահպանումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղերի
տուփեր, փաստաթղթերի ձևաթղթեր (բլանկներ):

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Տարբերակել կեղծված դեղերը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ-ում դեղերի շրջանառության կարգավորման օրենսդրական դաշտը (ՀՀ Դեղերի մասին
օրենքը, Լիցենզավորման մասին օրենքը և այլն),

2) ճիշտ է տարբերակում կեղծված դեղերի տեսակները,
3) ճիշտ է բնութագրում դեղերի կեղծմանը նպաստող գործոնները,
4) ճիշտ է տիրապետում կեղծված դեղերի հայտնաբերման հմտություններին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել դեղերի
շրջանառությունը կարգավորող օրենքները, կեղծված դեղերի դասակարգումը, կեղծմանը նպաստող գործոնները:
Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա հայտնաբերել կեղծված դեղերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղերի կեղծմանը նպաստող գործոնները,

•

դեղերի շրջանառության կարգավորումը,

•

կեղծված դեղերի տեսակները, հայտնաբերումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7

Կատարել ապրանքա-նյութական արժեքների գույքագրում
1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ներկայացնում գույքագրման խնդիրները և առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում գույքագրման տվյալների գրանցում գույքացուցակներում,
3) ճիշտ է կատարում գույքագրման տվյալների ամփոփում,
4) ճիշտ է ներկայացնում դեղերի ոչնչացման կարգը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել գույքագրման
խնդիրները և առանձնահատկությունները, դեղերի ոչնչացման կարգը: Գործնական առաջադրանք կատարելիս
ուսանողը պետք է կարողանա կատարել ապրանքա-նյութական արժեքների գույքագրում:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

գույքագրման խնդիրները և առանձնահատկությունները,

•

ապրանքա-նյութական արժեքների գույքագրումը,

•

դեղերի ոչնչացման կարգը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղեր,
դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք, բժշկական նշանակության առարկաներ, հարդեղագործական

ապրանքներ,

տարաներ, գույքացուցակներ:
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8

Տիրապետել հաշվապահական հաշվառման հիմնական հիմունքներին
1)

ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային պայմանագրի կնքման և լուծման (լուծարման) պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և կնքում այն,
3) ճիշտ է ներկայացնում աշխատաժամանակի և աշխատանքի հաշվառումը, աշխատողի հետ վերջնահաշվարկի
կարգը,
4) ճիշտ է ներկայացնում և կատարում աշխատավարձի, արձակուրդային վճարի հաշվառումը,
Կատարման չափանիշներ

5) ճիշտ է տարբերակում աշխատավճարման, աշխատավարձի, պահումների տեսակները,
6) ճիշտ է դասակարգում ապրանքի հաշվառման սխեմաները (բնա-արժեքային, անհատական, պարբերական
ստուգումներ) և լրացնում մուտքային, ելքային օրդերները,
7) ճիշտ է տարբերակում մուտքային, ելքային դրամարկղային օրդերները և ներկայացնում «Դրամարկղային գրքում»
իրականացվող գրանցումները,
8) ճիշտ է դասակարգում դրամական միջոցները և գործառնությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Հարց

ու

պատասխանի

միջոցով

ուսանողը

պետք

է

կարողանա

ներկայացնել

աշխատավճարման, աշխատավարձի, պահումների տեսակները, դասակարգում ապրանքի հաշվառման սխեմաները,
դրամական միջոցները և գործառնությունները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է
կարողանա կնքել աշխատանքային պայմանագիր, կատարել աշխատավարձի, արձակուրդային վճարի հաշվառում,
իրականացնել գրանցումներ մուտքային, ելքային դրամարկղային օրդերներում, «Դրամարկղային գրքում»:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

աշխատանքային պայմանագիր, բովանդակությունը,

•

աշխատավարձի, արձակուրդային վճարի հաշվառում,

•

մուտքային, ելքային դրամարկղային օրդերներ, «Դրամարկղային գիրք»,

•

դրամական միջոցների և գործառնությունների տեսակները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
փաստաթղթեր և ձևաթղթեր (աշխատանքային պայմանագիր, դրամարկղային գիրք, դրամարկղային օրդերներ),
հաշվիչներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳԻ ԵՎ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-016

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել դեղագործական մարկետինգում և մենեջմենթում կիրառվող
հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես նաև արհեստավարժ վաճառքի հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը

90 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝

36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը

ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես

ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-05-19-015

«Դեղագործության կազմակերպում և էկոնոմիկա» մոդուլը:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ներկայացնի և բնութագրի գնագոյացման եղանակները, վաճառքի առավելությունները, գործընթացի փուլերը,
տիրապետի արհեստավարժ վաճառքի հմտություններին,

2) ճանաչի և բնութագրի առևտրային տեղեկատվական միջոցները,
3) ճանաչի դեղագործական համակարգի բնութագիրը, դասակարգի կազմակերպությունները և դեղագործական
գործունեության տեսակները,
4) ճանաչի և բնութագրի դեղագործական էթիկայի և դեոնթոլոգիայի սկզբունքները,
5) ճանաչի կադրային մենեջմենթի սկզբունքները,
6) տարբերակի, կանխի և լուծի կոնֆլիկտները,
7) տարբերակի հաղորդակցումների (կոմունիկացիաների) տեսակները, բնութագրի միջանձնային
կոմունիկացիաները և ղեկավարման ոճերը:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1
Կատարման չափանիշներ

Ներկայացնել և բնութագրել գնագոյացման եղանակները, վաճառքի առավելությունները, գործընթացի փուլերը,
տիրապետել արհեստավարժ վաճառքի հմտություններին
1)

ճիշտ է տիրապետում գնագոյացման եղանակներին,

2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում արհեստավարժ վաճառքի առավելությունները,
3) ճիշտ է է ներկայացնում և բնութագրում վաճառքի գործընթացի փուլերը,
4) ճիշտ է տիրապետում գնորդի առարկումների հաղթահարման հմտություններին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել գնագոյացման
եղանակները, արհեստավարժ վաճառքի առավելությունները, փուլերը: Գործնական առաջադրանք կատարելիս

ուսանողը պետք է կարողանա կատարել վաճառք (ներկայացնել դեղը կամ ապրանքը, հաղթահարել առարկումները,
առաջարկել փոխարինողներ և այլն):
Ծրագրային մանրամասներ.
•

գնագոյացման եղանակները,

•

արհեստավարժ վաճառք, առավելությունները, հմտությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղեր,
դեղաբուսական հումք, բժշկական նշանակության առարկաներ, հարդեղագործական ապրանքներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ճանաչել և բնութագրել առևտրային տեղեկատվական միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բնութագրում դեղերի մակնիշավորման տարրերը, ներդիր-թերթիկի բովանդակությունը,
փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ճանաչում տեղեկատվական (էկոլոգիական, նախազգուշական և այլ) նշանները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել տեղեկատվական
միջոցները, փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք
է կարողանա օգտվել տեղեկատվական միջոցներում առկա (մակնիշավորման, ներդիր-թերթիկի) տեղեկություններից,
ճանաչի տեղեկատվական նշանները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

առևտրային տեղեկատվական միջոցները և տեղեկատվական նշանները,

•

փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղեր,
դեղաբուսական հումք, բժշկական նշանակության առարկաներ, հարդեղագործական ապրանքներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ
Ճանաչել դեղագործական համակարգի բնութագիրը, դասակարգել կազմակերպությունները և դեղագործական

ՈՒսումնառության արդյունք 3

գործունեության տեսակները
1) ճիշտ է ներկայացնում դեղագործական համակարգի կառուցվածքը,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է ներկայացնում դեղագործական համակարգի կառավարման սկզբունքները,
3) ճիշտ է տարբերակում դեղագործական գործունեության տեսակները,
4) ճիշտ է դասակարգում կազմակերպությունների տեսակները՝ ըստ կազմակերպա-իրավական ձևերի:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել դեղագործական
համակարգի կառուցվածքը, կառավարման սկզբունքները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է
կարողանա տարբերակել դեղագործական գործունեության և կազմակերպությունների տեսակները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

դեղագործական համակարգի կառուցվածքը, կառավարման սկզբունքները,

•

կազմակերպությունների տեսակները,

•

դեղագործական գործունեության դասակարգումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ճանաչել և բնութագրել դեղագործական էթիկայի և դեոնթոլոգիայի սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ

1)

8 ժամ

ճիշտ է ճանաչում դեղագործի էթիկական կոդեքսը,

2) ճիշտ է բնութագրում դեղագործական դեոնթոլոգիայի ուղղությունները (դեղագործի հարաբերությունները
հասարակության, բժշկի, հիվանդի և գործընկերների հետ):
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել դեղագործական
էթիկայի և դեոնթոլոգիայի սկզբունքները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա
ճանաչել դեղագործի էթիկական կոդեքսը, դեղագործական դեոնթոլոգիայի ուղղությունները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

դեղագործական էթիկա,
դեղագործական դեոնթոլոգիայի ուղղությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ճանաչել կադրային մենեջմենթի սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ

1)

8 ժամ

ճիշտ է տարբերակում դեղագործական աշխատակցին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է պատասխանում հարցազրույց վարողի հարցերին,
3) ճիշտ է կազմում իր կենսագրական տվյալները (CV):

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել դեղագործական
աշխատակցին ներկայացվող պահանջները, կադրերի ընտրության գործընթացը: Գործնական առաջադրանք
կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա կազմել իր կենսագրական տվյալները (CV), պատասխանի հարցազրույց
վարողի հարցերին:
Ծրագրային մանրամասներ
•

կադրային մենեջմենթ,

•

հարցազրույց, փուլերը, առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, CV-ի
օրինակներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Տարբերակել, կանխել և լուծել կոնֆլիկտները

Կատարման չափանիշներ

1)

8 ժամ.

ճիշտ է դասակարգում կոնֆլիկտները և դրանց առաջացման պատճառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների կանխման և լուծման եղանակները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա դասակարգել կոնֆլիկտները և
դրանց առաջացման պատճառները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա
տարբերակել կոնֆլիկտների տեսակները և առաջարկի լուծման եղանակներ:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

կոնֆլիկտների տեսակները, առաջացման պատճառները,

•

կոնֆլիկտների կանխումը և լուծումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`
գործնական աշխատանք`

6 ժամ
8 ժամ

Տարբերակել հաղորդակցումների (կոմունիկացիաների) տեսակները, բնութագրել միջանձնային կոմունիկացիաները

ՈՒսումնառության արդյունք 7

և ղեկավարման ոճերը
1)

Կատարման չափանիշներ

ճիշտ է ներկայացնում կոմունիկացիաների տեսակները,

2) ճիշտ է բնութագրում միջանձնային կոմունիկացիաները,
3) ճիշտ է տարբերակում ղեկավարման ոճերը:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա դասակարգել
հաղորդակցումները, բնութագրել միջանձնային կոմունիկացիաները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս
ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել հաղորդակցումների տեսակները և ղեկավարման ոճերը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հաղորդակցումներ, տեսակները,

•

ղեկավարման ոճերը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՎ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-5-19-017

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել բժշկական ապրանքների և գործիքների դասակարգման, բժշկական և
դեղագործական արտադրանքի նյութագիտության, մարկետինգային հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և
դրանք դասավորելու (մերչենդայզինգի) կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-003 «Օրգանական
քիմիայի հիմունքներ», ԴԵՂ-5-19-016 «Դեղագործական մարկետինգ և մենեջմենթ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

դասակարգի բժշկական ապրանքները և գործիքները,

2) ճանաչի բժշկական ապրանքների և դեղագործական արտադրանքի պատրաստման համար օգտագործվող
նյութերը,
3) ճանաչի դեղերի, բժշկական նշանակության ապրանքների, հարդեղագործական արտադրանքի
մարկետինգային հասկացությունները,
4) դասավորի բժշկական և դեղագործական արտադրանքը՝ ըստ մերչենդայզինգի:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների
բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Դասակարգել բժշկական ապրանքները և գործիքները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է բնութագրում «ապրանք» հասկացությունը և ներկայացնում ապրանքների դասակարգումը,

2) ճիշտ է դասակարգում բժշկական ապրանքները,
3) ճիշտ է տարբերակում բժշկական ապրանքները՝ ըստ ապրանքագիտական դասակարգման,

4) ճիշտ է դասակարգում բժշկական գործիքները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա դասակարգել ապրանքները,
բժշկական ապրանքները, բժշկական գործիքները: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է
կարողանա տարբերակել բժշկական ապրանքները՝ ըստ ապրանքագիտական դասակարգման:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ապրանքների դասակարգումը,

•

բժշկական ապրանքների ապրանքագիտական դասակարգումը,

•

բժշկական գործիքների տեսակները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր,
բժշկական ապրանքներ, գործիքներ:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

8 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ճանաչել բժշկական ապրանքների և դեղագործական արտադրանքի պատրաստման համար օգտագործվող նյութերը

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ապրանքների և դեղագործական արտադրանքի արտադրության մեջ առավել
հաճախ կիրառվող մետաղները,

2) ճիշտ է բնութագրում «կոռոզիա» հասկացությունը և հակակոռոզիոն պաշտպանիչ միջոցները,
3) ճիշտ է դասակարգում ոչ մետաղական ծագման նյութերը և բնութագրում դրանց առանձնահատկությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել մետաղները և ոչ
մետաղական ծագման նյութերը: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը մետաղների համար պետք է

կարողանա ներկայացնել համապատասխան հակակոռոզիոն պաշտպանիչ միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մետաղները և հակակոռոզիոն պաշտպանիչ միջոցները,

•

ոչ մետաղական ծագման նյութեր, առանձնահատկությունները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 3
Կատարման չափանիշներ

տեսական ուսուցում`

8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ
Ճանաչել դեղերի, բժշկական նշանակության ապրանքների, հարդեղագործական արտադրանքի մարկետինգային
հասկացությունները
1)

ճիշտ է ներկայացնում բժշկական նշանակության ապրանքների, դեղերի, հարդեղագործական արտադրանքի
կենսական ցիկլի փուլերը, ինչպես նաև դիրքավորումը՝ դեղագործական շուկայում,

2) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական նշանակության ապրանքների, դեղերի, հարդեղագործական արտադրանքի
բրենդինգը և նեյմինգը,
3) ճիշտ է տարբերակում գովազդի տեսակները,
4) ճիշտ է ներկայացնում մերչենդայզինգի սկզբունքները և կանոնները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել մարկետինգային
հասկացությունները (կենսական ցիկլ, դիրքավորում, գովազդ, բրենդինգ, նեյմինգ, մերչենդայզինգ): Գործնական
առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել գովազդի տեսակները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

կենսական ցիկլ, փուլերը, դիրքավորումը՝ դեղագործական շուկայում,

•
•

գովազդ, բրենդինգ, նեյմինգ,
մերչենդայզինգ, սկզբունքները և կանոնները:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և
ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, դեղերի, բժշկական
նշանակության ապրանքների, հարդեղագործական արտադրանքի գովազդային տեսահոլովակներ, դեղերի տուփեր:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Դասավորել բժշկական և դեղագործական արտադրանքը՝ ըստ մերչենդայզինգի

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է պիտակավորում և դասավորում դեղերը,

2)

ճիշտ է դասավորում բժշկական նշանակության առարկաները,

3)

ճիշտ է դասավորում հարդեղագործական արտադրանքը:

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական հանձնարարությունների կատարման միջոցով: Գործնական

Գնահատման միջոցը

առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա ըստ մերչենդայզինգի պիտակավորել և դասավորել
դեղերը, բժշկական նշանակության առարկաները, հարդեղագործական արտադրանքը:
Ծրագրային մանրամասներ.
•
•

մերչենդայզինգի սկզբունքների կիրառումը,
մերչենդայզինգի կանոնների կիրառումը:

Արդյունքի գնահատումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր, դեղեր,
բժշկական նշանակության ապրանքներ, հարդեղագործական արտադրանք:

ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԴԵՂԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը

ԴԵՂ-05-19-018

Մոդուլի նպատակը

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մարդու օրգանիզմի վրա դեղերի տարբեր դեղաբանական խմբերի
ազդեցության վերաբերյալ ճանաչման և տարբերակման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

108 ժամ, որից՝
տեսական ուսուցում՝ 52 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 56 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԴԵՂ-5-19-007 «Ընդհանուր
դեղաբանություն», ԴԵՂ-05-19-008 «Մանրէաբանության հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
1)

ճանաչի և տարբերակի սիրտ-անոթային համակարգի վրա ազդող միջոցները,

2) ճանաչի ԿՆՀ-ի (կենտրոնական նյարդային համակարգի) և ՎՆՀ-ի (վեգետատիվ նյարդային համակարգի)
վրա ազդող միջոցները,
3) ճանաչի շնչառական համակարգի վրա ազդող միջոցները,
4) բնութագրի և տարբերակի մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցները,
5) ճանաչի և տարբերակի ներզատիչ (էնդոկրին) գեղձերի ֆունկցիայի վրա ազդող միջոցները,
6) ճանաչի և տարբերակի հակաալերգիկ միջոցները,
7) ճանաչի և տարբերակի միզասեռական օրգանների վրա ազդող միջոցները,
8) ճանաչի և տարբերակի ցավազրկող, հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող միջոցները,
9) ճանաչի և տարբերակի հանգստացնող (սեդատիվ) միջոցները,
10) տարբերակի վիտամինները և իմունախթանիչները,
11) տարբերակի հակաբակտերիալ միջոցները,
12) տարբերակի հակամիկրոբային միջոցները,

13) տարբերակի հակապարազիտար միջոցները,
14) տարբերակի հականեխիչ, ախտահանիչ միջոցները:
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

Մոդուլի գնահատման կարգը

բավարար մակարդակի ապահովումն է:
Ճանաչել և տարբերակել սիրտ-անոթային համակարգի վրա ազդող միջոցները

Ուսումնառության արդյունք 1

1) ճիշտ է դասակարգում սիրտ-անոթային համակարգի վրա ազդող միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակաճնշումային միջոցները,
3) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում կարդիոտոնիկ միջոցները,

Կատարման չափանիշներ

4) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակաառիթմիկ միջոցները,
5) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակահեղձուկային միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ սիրտ-անոթային համակարգի վրա
ազդող միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս պետք է կարողանա տարբերակել
հակաճնշումային, կարդիոտոնիկ, հակաառիթմիկ և հակահեղձուկային միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

սիրտ-անոթային համակարգի վրա ազդող միջոցների դասակարգումը,

•

հակաճնշումային, կարդիոտոնիկ, հակաառիթմիկ և հակահեղձուկային միջոցների բնութագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2

Ճանաչել ԿՆՀ-ի (կենտրոնական նյարդային համակարգի) և ՎՆՀ-ի

(վեգետատիվ նյարդային համակարգի) վրա

ազդող միջոցները
1) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ԿՆՀ-ի վրա ազդող միջոցները,

Կատարման չափանիշներ

2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ՎՆՀ-ի վրա ազդող միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ԿՆՀ-ի և ՎՆՀ-ի վրա ազդող
միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս պետք է կարողանա տարբերակել ԿՆՀ-ի և ՎՆՀ-ի
վրա ազդող միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ԿՆՀ-ի վրա ազդող միջոցների բնութագիրը,

•

ՎՆՀ-ի վրա ազդող միջոցների բնութագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3

Ճանաչել շնչառական համակարգի վրա ազդող միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում շնչառական համակարգի վրա ազդող միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակահազային (խորխաբեր, մուկոլիտիկ, բրոնխոլիտիկ և այլ) միջոցները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ շնչառական համակարգի վրա ազդող
միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս պետք է կարողանա տարբերակել շնչառական
համակարգի վրա ազդող միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.

•

շնչառական համակարգի վրա ազդող միջոցների բնութագիրը,

•

հակահազային միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 4

Բնութագրել և տարբերակել մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցների ազդեցությունը՝ ըստ
խմբերի,
3) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում

փորլուծության, փորկապության և մարսողական համակարգի այլ

հիվանդությունների և դրանց ախտանիշների դեպքում կիրառվող միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ մարսողական համակարգի վրա
ազդող միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս պետք է կարողանա տարբերակել
մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

մարսողական համակարգի վրա ազդող միջոցների բնութագիրը,

•

փորլուծության, փորկապության միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 5

Ճանաչել և տարբերակել ներզատիչ (էնդոկրին) գեղձերի ֆունկցիայի վրա ազդող միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում հիպոգլիկեմիկ միջոցները,
2) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի վրա ազդող միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ներզատիչ գեղձերի ֆունկցիայի վրա
ազդող միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս պետք է կարողանա տարբերակել ներզատիչ
գեղձերի ֆունկցիայի վրա ազդող միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հիպոգլիկեմիկ միջոցներ, դասակարգումը,

•

վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի վրա ազդող միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 6

Ճանաչել և տարբերակել հակաալերգիկ միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակահիստամինային միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ալերգիայի դեպքում կիրառվող այլ միջոցները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

հակաալերգիկ

միջոցների

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել հակաալերգիկ
միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ալերգիայի դեպքում կիրառվող միջոցներ,

•

հակահիստամինային միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 7

Ճանաչել և տարբերակել միզասեռական օրգանների վրա ազդող միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում միզամուղ միջոցները (սալուրետիկները, կալիումը պահպանող և օսմոտիկ
միզամուղները),

2) ճիշտ է ներկայացնում արգանդամկանի վրա ազդող միջոցները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ միզասեռական օրգանների վրա
ազդող միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել
միզասեռական օրգանների վրա ազդող միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

միզամուղ միջոցներ, դասակարգումը,

•

արգանդամկանի վրա ազդող միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 8

Ճանաչել և տարբերակել ցավազրկող, հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում ցավազրկող, հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ցիկլոօքսիգենազայի ինհիբիտորները,
3) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում ՈՍՀՄ (ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային միջոցները),
4) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում

այլ դեղաբանական խմբերի ցավազրկող ազդեցություն ցուցաբերող

միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ ցավազրկող, հակաբորբոքային և
ջերմիջեցնող միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա
տարբերակել

ցիկլոօքսիգենազայի

ինհիբիտորները, ՈՍՀՄ-երը

և այլ

դեղաբանական խմբերի

ցավազրկող

ազդեցությամբ միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

ցավազրկող, հակաբորբոքային և ջերմիջեցնող միջոցներ, դասակարգումը,

•

ցիկլոօքսիգենազայի ինհիբիտորներ, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման
ժամաքանակը

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 9

Ճանաչել և տարբերակել հանգստացնող (սեդատիվ) միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում բուսական ծագման սեդատիվ միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում քիմիական ծագման սեդատիվ միջոցները,
3) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում կոմբինացված սեդատիվ միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման

միջոցով:

Ուսանողին

կառաջադրվեն

թեստային

առաջադրանքներ

հանգստացնող

միջոցների

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել սեդատիվ
միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

տարբեր ծագման հանգստացնող միջոցներ,

•

սեդատիվ միջոցների դասակարգումը, բնութագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 10

Տարբերակել վիտամինները և իմունախթանիչները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում վիտամինները,
2) ճիշտ է բնութագրում վիտամինների առանձնահատկությունները և ներկայացնում դրանց դերը,
3) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում իմունախթանիչները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ վիտամինների և իմունախթանիչների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել վիտամինները և

իմունախթանիչները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

վիտամիններ, առանձնահատկությունները,

•

իմունախթանիչներ, դասակարգումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 11

Տարբերակել հակաբակտերիալ միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում հակաբակտերիալ միջոցները,
2) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում հակաբիոտիկները,
3) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում

այլ հակաբակտերիալ միջոցները (սուլֆանիլամիդները, խինոլոնները և

այլն):
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հակաբակտերիալ միջոցների
վերաբերյալ:

Գործնական

առաջադրանք

կատարելիս

ուսանողը

պետք

է

կարողանա

տարբերակել

սուլֆանիլամիդները, խինոլոնները և այլն:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հակաբակտերիալ միջոցներ, դասակարգումը,

•

հակաբիոտիկներ, բնութագիրը և դասակարգումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ
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Տարբերակել հակամիկրոբային միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում հակամիկրոբային միջոցները,
2) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում հակասնկային միջոցները,
3) ճիշտ է դասակարգում և բնութագրում հակավիրուսային միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հակամիկրոբային միջոցների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել հակասնկային և
հակավիրուսային միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հակամիկրոբային միջոցներ, դասակարգումը,

•

հակասնկային և հակավիրուսային միջոցներ, դասակարգումը և բնութագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`
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Տարբերակել հակապարազիտար միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է դասակարգում հակապարազիտար միջոցները,
2) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակաճիճվային միջոցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում հակապեդիկուլյոզային և հակաքոսային միջոցները:
Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների

Գնահատման միջոցը

կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հակապարազիտար միջոցների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել հակաճիճվային,
հակապեդիկուլյոզային և հակաքոսային միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հակապարազիտար միջոցներ, դասակարգումը,

•

հակաճիճվային, հակապեդիկուլյոզային և հակաքոսային միջոցներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`
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Տարբերակել հականեխիչ, ախտահանիչ միջոցները

Կատարման չափանիշներ

1)

ճիշտ է դասակարգում և ներկայացնում հականեխիչ միջոցները,

2) ճիշտ է դասակարգում և ներկայացնում ախտահանիչ միջոցները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարությունների
կատարման միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն թեստային առաջադրանքներ հականեխիչ և ախտահանիչ
միջոցների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք կատարելիս ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել
հականեխիչ և ախտահանիչ միջոցները:
Ծրագրային մանրամասներ.
•

հականեխիչ միջոցներ, դասակարգումը,

•

ախտահանիչ միջոցներ, տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում թեստային առաջադրանքներին
և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:
Մեթոդաբանությունը

և

ռեսուրսները
ՈՒսուցման
ժամաքանակը

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, պաստառներ, դիդակտիկ նյութեր, սլայդներ, տեսաֆիլմեր:

երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

