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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ
____________________

<___> ___________ 20 __ թ.

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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Տեսական
ուսուցում

Ուսումնա-
կան

պրակտիկա
տեսական

ուսուցմամբ

Ուսումնական
պրակտիկա

առանց տեսական
ուսուցման

Նախաավարտական
, արտադրական

պրակտիկա

Մոդուլների
ամփոփում

Նախապատրաստու
մ ամփոփիչ
պետական
ատեստավորման

Ամփոփիչ
պետական

ատեստավո-
րում

Արձակուրդ

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քննութ. Ստու-
գարք

Կու
րս
աշ
խ.

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 2- րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 3-րդ
կիս.
15

շաբ

4-րդ
կիս.
14

շաբ.

5-րդ
կիս.
12

շաբ.

6-րդ
կիս.
15

շաբ.

7-րդ
կիս.

շաբ.

8-րդ
կիս

շաբ

Տես.
ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3; 4տ 72 54 18 30 42
2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 6տ 54 44 6 4 54
3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 5տ 48 42 6 48
4 Իրավունքի հիմունքներ 5տ 36 30 6 36
5 Պատմություն 3; 4տ 54 48 6 30 24
6 Ռուսաց լեզու 3; 4տ 72 12 60 45 27
7 Օտար լեզու 3; 4տ 72 16 56 45 27
8 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 5 տ 36 30 6 36
9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր
3 տ 18 14 4 18

10. Ֆիզիկական կուլտուրա 3-5;6տ 112 6 106 30 28 24 30
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 574 296 262 16 180 166 144 84

3. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1 Հաղորդակցման հմտություններ 3տ 36 10 26 36
2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 12 24 36
4 Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ 4տ 36 4 32 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 108 26 82 72 36
4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Երկրագործության և հողագիտության հիմունքներ 3տ 72 46 26 72
2 Պաշտպանված գրունտի տեսակները և

կառուցվածքային առանձնահատկությունները
3տ

72 42 30 72

3 Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող 4տ 72 72
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սարքավորումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ 24 48
4 Պաշտպանված գրունտի միկրոկլիման և

կարգավորման առանձնահատկությունները
3տ

72 28 44 72

5 Պաշտպանված գրունտում բույսերի աճի և
զարգացման առանձնահատկությունները

4տ
54

24 30
54

6 Պաշտպաված գրունտում օգտագործվող
պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան

54 22 32
54

7 Պաշտպանված գրունտի կառույցներում
հողախառնուրդների պատրաստում

54 24 30
54

8 Ցանքի և սածիլման աշխատանքները
պաշտպանված գրունտի կառույցներում

54 18 36
54

9 Պաշտպանված գրունի կառույցներում
վնասատուների և հիվանդությունների դեմ
պայքարի միջոցները և ձեվերը

72 32 40
72

10 Հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակություն 72 20 52 72
11 Մենեջմենթ / կառավարում / 54 24 30 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 702 304 398 288 234 180
5. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1 Պաշտպանված գրունտում մորմազգի

մշակաբույսերի մշակության և
կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման
հմտություններ

3տ

72 26 46 72

2 Պաշտպանված գրունտում դդմազգի
մշակաբույսերի մշակության
կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման
հմտություններ

4տ

72 28 44 72

3 Պաշտպանված գրունտում լոբու մշակության և
կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման
հմտություններ

4տ

72 22 50 72

4 Պաշտպանված գրունտում սնկերի աճեցման
հմտություններ

4տ
72 22 50 72

5 Պաշտպանված գրունտում ծաղիկների մշակության
և կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառման
հմտություններ

5տ

72 22 50 72
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6 Պաշտպանված գրունտում կարտոֆիլի
վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման
հմտություններ

5տ

54 22 32 54

7 Պաշտպանված գրունտում խաղողի և պտղատու
ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի
ստացման հմտություններ

5տ

54
22 32

54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 468 164 304 54 414
6. ԸՆՏՐՈՎԻ 4,5տ;

6տ
130 34 54 42

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 34 34
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2016 790 1046 16 540 504 432 540

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 200

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ N VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 Հումանիտար և սոցիալ տնտեսագիտական առարկաներ

2 Օտար լեզուների
3 Անհատական համակարգիչների
4 Հողագիտության

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 Բուսաբուծության
1 ՈՒսումնական 3; 4; 5;6 2;6;1;1 6 Գյուղատնտեսական արտադրության սարքավորումների և գործիքների
2 Մասնագիտական 4; 5 2;4
3 Նախաավարտական 6 4 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 1 Ագրոքիմիական և կենսաբանության

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը

Երկու համալիր պետական քննություն զուգորդված գործնական առաջադրանքներ կատարելու
հետ` հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

2 Ջերմատուն
3

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ
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VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով, հաստատության ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ

կարող են անցկացվել առանձին առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/ 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 4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների կողմից
ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը կարող է իրացվել նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր ձևերով՝ մարզական ակումբներում, սեկցիաներում,
խմբակներում։

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

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. Քոլեջը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-14-001

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,
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4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Ուսանողին

կտրվեն 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

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 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

կտրվեն 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
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դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը),

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի 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։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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 կտրվեն 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
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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։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առանց էական թերությունների

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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

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 հաստցեատիրոջ,

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
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շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը),

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի 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` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում 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։
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Արդյունիքի 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-5-14-001

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 սահմանված կատարման չափանիշների բավարար
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մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) 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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 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 հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։

Արդյունիքի 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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան
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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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել

որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև անհրաժեշտ աշխատանքային

կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

Արդյունիքի 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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

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:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն

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 ձևակերպումներ բաղադրիչները։

Արդյունիքի 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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել

(անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի գնահատման որոշակի

քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր 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, 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-5-14-001

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,
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5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,

6) աշխատի համացանցում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված 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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։

Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական 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։
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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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ծրագրեր պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,

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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 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

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ 1) աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,
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2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) 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

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի
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նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր պատկերներ, տեքստային բլոկներ

գծագրելու, 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

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

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) 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:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 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։
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման 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:

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

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ հողի կազմի և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների, հողի տիպերի և դրանց

առանձնահատկությունների, մոլախոտերի ճանաչման, դրանց հաշվառման մեթոդների և պայքարի միջոցների, մշակման

համակարգերի և ստեղծել դրանց կիրառման գործնական նախադրյալներ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 46 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 կարողանա`

1) Ներկայացնել հողի մեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական կազմը ու հատկությունները,

2) կարողանալ դասակարգել մոլախոտերը, իմանալ դրանց հաշվառման մեթոդները և պայքարի միջոցները,

3) ներկայացնել հողի մշակման համակարգերը,

5) ներկայացնել երկրագործության համակարգերը:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հողի կազմը և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հողի մեխանիկական կազմը,

2) ճիշտ է բացատրում հողի հանքային կազմը

3) ճիշտ է բացատրում հողի օրգանական կազմը

4) ճիշտ է բացատրում հողի հատկությունները
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման արդյունքների հիման վրա, որի ընթացքում անդրադարձ է

կատարվելու հողի վերաբերյալ հիմնական հասկացություններին և դրանց մեկնաբանություններին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողի բնութագրումը և դերը գյուղատնտեսական արտադրության համար: Հողի կազմը ըստ տարբեր բաղադրիչների: Դրանց

ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը և արդյունքների կիրառումը գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման առումով:

Հողի կազմի հիմնական բնութագրիչները: Բերրիությունը որպես հողի հիմնական հատկություն, այն բնութագրող պայմանները:

Հողի հատկությունների գնահատման ձևերն ու մեթոդները: Հողի որոշակի հատկությունների բարելավման անհրաժեշտությունը և

կարևորությունը: Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում ցուցաբերում է բավարար

տեսական գիտելիքներ և կարողանում է անհրաժեշտ գործնական եզրահանգումներ կատարել:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքի ժամանակ պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում ուսանողները ծանոթանում են հողի բաղադրիչներին:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հողի տիպերը և դրանց առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) համապատասխան հատկանիշներով ճիշտ է գնահատում հողի տիպը,

2) տարբեր հողատիպերի օգտագործման առանձնահատկությունները ճիշտ է ներկայացնում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ հողերի տիպերի տեղաբաշխումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կոնկրետ տիպի հողերում մշակաբույսերի տեղաբաշխման նպատակահարմար տարբերակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է, ըստ հողի տիպերի,

ներկայացնի յուրաքանչյուրի առանձնահատկությունները, դրական և բացասական կողմերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.
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հողերի տիպայնացման նշանակությունը: Հողերի տիպերը, դրանց բնութագրիչները, գյուղատնտեսական արտադրության համար

պիտանելիությունը: Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի տիպերը, դրանց տեղաբաշխվածությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարողանալ դասակարգել մոլախոտերը, իմանալ դրանց հաշվառման մեթոդները և պայքարի միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի բնութագրումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի դասակարգումը և հաշվառման մեթոդները,

3) ճանաչում է մոլախոտերն արտաքին տեսքով,

4) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի հասցրած տնտեսական վնասի տեսակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի դեմ պայքարի միջոցառումների մեխանիկական, քիմիական, կենսաբանական մեթոդները

և դրանց զուգակցումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկումների միջոցով: Քննարկման ընթացքում ստուգվելու է

մոլախոտերի մասին ուսանողի յուրացրած ընդհանուր գիտելիքները, ինչպես նաև դրանց դեմ պայքարի միջոցառումների

առանձնահատկությունների բնութագրման կարողությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մոլախոտերի ընդհանուր բնութագիրը, դրանց առաջացման աղբյուրները: Մոլախոտերի ազդեցությունը մշակաբույսերի

բերքատվության վրա: Մոլախոտերի դեմ պայքարի կարևորությունը և իրականացումը: Մոլախոտերի կենսաբանական

առանձնահատկությունները, դրանց ձևավորման հիմնավորումները: Առանձնահատկությունների հաշվի առնելը մոլախոտերի դեմ

պայքարի աշխատանքների ընթացքում: Մոլախոտերի դասակարգումը, հաշվառման մեթոդները, հատկանիշները, խմբերը:
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Մոլախոտերի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական և քիմիական միջոցառումները, դրանց տեսակները և բնութագրերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ,

կատարում է հիմնավոր ու ճիշտ եզրահանգումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, մոլախոտերի տեսակներ: Գործնական

պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում, որտեղ ուսանողները

հնարավորություն կունենան ծանոթանալ ու ճանաչել տարբեր մոլախոտների տեսակները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հողի մշակման համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է հողի մշակման գործընթացի անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է բացատրում հողի մշակման գործողությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողի մշակման տարբեր գործողությունների ընթացքը և արդյունքների գնահատումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների արդյունքների հիման վրա: Քննարկման ընթացքում պարզվում է

հողերի մշակման երկու համակարգերի մանրամասներին վերաբերող հարցերում ուսանողի կողմնորոշվելու մակարդակը, ինչպես

նաև մշակման առանձին գործընթացների անհրաժեշտության գնահատման կարողությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողի մշակման գործընթացի հիմնական նշանակությունը և խնդիրը: Հողի մշակման համակարգերը. գարնանացան բույսերի

համար հողի մշակման համակարգ, աշնանացան բույսերի համար հողի մշակման համակարգ: Ըստ համակարգերի` հողի

մշակման գործընթացների խմբերը, դրանց բնութագրերը: Արդյունքների գնահատման մոտեցումները`

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար և հիմնավոր

գիտելիքներ, կողմնորոշվում է գործնական նշանակություն ունեցող հարցերում:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն իրականացվում է պաշտպանված

գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել երկրագործության համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում երկրագործության օրենքների բովանդակությունը,

2) հիմնավորում է երկրագործության համակարգերի առաջացման անհրաժեշտությունը,

3) ճիշտ է բացատրում երկրագործության տարբեր համակարգերի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բնութագրում երկրագործության ժամանակակից համակարգերը,

5) ճիշտ է մեկնաբանում երկրագործության համակարգերի առանձնահատկությունների գործնական կիրառման կարևորությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գրավոր առաջադրանք կատարելու, ինչպես նաև իրական պայմաններում

հողաբարելավման աշխատանքներին մասնակցելու արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ընդհանուր գծերով

բնութագրել հողաբարելավման առանձին աշխատանքները, դրանց էական կողմերը: Գործնական աշխատանքի ընթացքում

նրանք ոչ միայն գնահատում են հողաբարելավման այս կամ այն միջոցառման անհրաժեշտությունը, այլ նաև մասնակցում են

աշխատանքներին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողաբարելավման աշխատանքների անհրաժեշտությունը և նպատակը: Հողաբարելավման աշխատանքների տեսակները, դրանց

էական կողմերը: Աշխատանքների կատարման պարբերականությունը: Աշխատանքների առանձնահատկությունները

պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե գրավոր առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ, իսկ գործնական

աշխատանքների ընթացքում ուսանողը ցուցադրում է գործողությունները լիարժեք կատարելու կարողություն:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: Գործնական առաջադրանքը կատարվում է պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ պաշտպանված գրունտի անհրաժեշտության և

առանձնահատկությունների, կառույցների տեսակների առանձնահատկությունների, դրանց ներկայացվող պահանջների և

սարքավորանքի մասին:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 42 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտի անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտի կառույցների տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

3) բնութագրել պաշտպանված գրունտի հիմնական և օժանդակ կառույցները,

4) բնութագրել պաշտպանված գրունտի կառույցների սարքավորանքը:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունները
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի էական կողմերը,

2) ճիշտ է բնութագրում պաշտպանված գրունտի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի առավելությունները և թերությունները,

4) ճիշտ է մեկնաբանում սպառողների պահանջարկի գործոնի ազդեցությունը,

5) ճիշտ է մեկնաբանում ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման գործոնի ազդեցությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և թեստային առաջադրանքի հիման վրա: Քննարկման

ընթացքում ուսանողները ներկայացնելու են պաշտպանված գրունտի կառույցների անհրաժեշտության և

առանձնահատկությունների վերաբերյալ իրենց հիմնավորումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Բուսաբուծության արտադրանքի նկատմամբ սպառողների պահանջի բավարարման գործում պաշտպանված գրունտի դերը:

Ներկա պայմաններում պաշտպանված գրունտի առավելությունները և թերությունները, ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման

գործոնի ազդեցությունը և զարգացման հեռանկարները: Պաշտպանված գրունտի կառույցներում գյուղատնտեսական

արտադրության կազմակերպման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ և կատարում է հիմնավոր

գործնական եզրահանգումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Օգտագործվում է

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի կառույցների տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պոլիէթիլենային թաղանթով ծածկված գրունտի նշանակությունը և բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ջեռուցվող գրունտի նշանակությունը և բնութագիրը,
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3) ճիշտ է մեկնաբանում ջերմոցի նշանակությունը և բնութագիրը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում ֆիտոտրոնի նշանակությունը և բնութագիրը,

5) ճիշտ է մեկնաբանում ջերմատան նշանակությունը և բնութագիրը,

6) հիմնավորում է պաշտպանված գրունտի տարբեր կառույցների համատեղման անհրաժեշտությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփ քննարկման հիման վրա: Քննարկման ընթացքում ուսանողը պետք է

ցուցաբերի պաշտպանված գրունտի կառույցների վերաբերյալ բավարար և հիմնավոր գիտելիքներ: Հիմնական ուշադրությունը

դարձվելու է պաշտպանված գրունտի կառույցների տեսակներին և կառուցվածքային առանձնահատկություններին վերաբերող

հարցերի պարզաբանմանը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտի կառույցների տարբեր տեսակների նշանակությունը, յուրաքանչյուրի ստեղծման նպատակները: Ըստ

տեսակների տնտեսությունների բնութագրերը, դրանցում կազմակերպվող արտադրության նկարագրությունը: Ըստ

տնտեսությունների տեսակների ծախսումների տարբերությունները և տնտեսական արդյունավետությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

համապատասխան կառույցներրում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բնութագրել պաշտպանված գրունտի հիմնական և օժանդակ կառույցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացում պաշտպանված գրունտի հիմնական կառույցները,

2) ճիշտ է ներկայացում պաշտպանված գրունտի օժանդակ կառույցները,

3) ճիշտ է ներկայացում պաշտպանված գրունտի կառույցների չափերը և տեղակայման առավել նպատակահարմար դիրքը:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է տեսական և գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը պետք է

ճանաչի և ընդհանուր գծերով նկարագրի պաշտպանված գրունտի տնտեսության կառույցները, բացատրի դրանց բաղադրիչների

նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Ըստ տնտեսությունների տիպերի հիմնական և օժանդակ կառույցները, դրանց նշանակությունը, բնութագրող առանցքային

ցուցանիշները: Սնուցման և խնամքի համակարգերը, դրանց տեսակները, տեղադրման հետ կապված հիմնական պահանջները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է ներկայացնում ու բնութագրում կառույցները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և մեթոդական գրականություն, սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքներն

անց են կացվում համապատասխան տնտեսությունում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել պաշտպանված գրունտի կառույցների սարքավորանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի կառույցներում օգտագործվող հիմնական սարքավորանքի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացում պաշտպանված գրունտի կառույցներում օգտագործվող հիմնական սարքավորանքի շահագործման

առանձնահատկությունները,

3) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է տեսական և գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը պետք է

բնութագրի պաշտպանված գրունտի կառույցների սարքավորանքները, բացատրի դրանց նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտի կառույցներում օգտագործվող հիմնական սարքավորանքի տեսակները, աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:
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Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է ներկայացնում ու բնութագրում կառույցները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և մեթոդական գրականություն, սարքավորանքների վերաբերյալ տեխնիկական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքներն

անց են կացվում համապատասխան կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում օգտագործվող սարքավորումների,

մեխանիզմների և գործիքների մասին և ձևավորել գործնական կիրառման հիմնական գործողությունները կատարելու

հմտություններ, ապահովելով անվտանգության կանոնները:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» և

ՊԳԿՏ-5-15-002 «Պաշտպանված գրունտի տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք կարողանա՝

1) ներկայացնել հողի նախացանքային մշակման մեխանիզմները և գործիքները ու կիրառել դրանք` պահպանելով աշխատանքի

անվտանգության կանոնները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում ցանքի համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները,

3) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի մշակության համար օգտագործվող մեխանիզմները և գործիքները,

4) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում բերքահավաքի համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և
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գործիքները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հողի նախացանքային մշակման մեխանիզմները և գործիքները ու կիրառել դրանք` պահպանելով աշխատանքի

անվտանգության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում պաշտպանված գրունտում հողի փխրեցման և ցանքի նախապատրաստման աշխատանքների

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում օգտագործվող սարքավորումների, մեխանիզմների և գործիքների խմբերը և տեսակները,

3) ճիշտ է ընտրում սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները,

4) ճիշտ է կիրառում սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները,

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

հողի փխրեցման և ցանքի նախապատրաստման որոշակի գործողություններ կատարելու համար ընտրել անհրաժեշտ գործիքը,

աշխատել այդ գործիքով: ՈՒսանողը պետք է կիրառի բոլոր տիպի գործիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում հողի փխրեցման և ցանքի նախապատրաստման աշխատանքների առանձնահատկությունները,

Կիրառվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները, դրանց բնութագրերը: Սարքավորումների և գործիքների

աշխատանքի նախապատրաստման և սպասարկման կարգը: Սարքավորումների արտադրողականության նորմաները և

աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են առանց էական թերությունների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում ցանքի համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում պաշտպանված գրունտում աշխատանքների մեքենայացման առանձնահատկությունները և դրա

հետևանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում ցանքի և սածիլման համար օգտագործվող սարքավորումների,

մեխանիզմների և գործիքների խմբերը,

3) ճիշտ է բացատրում սարքավորումների, մեխանիզմների և գործիքների կիրառման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ընտրում սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները` ըստ իրավիճակի,

5) ճիշտ է կիրառում սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները,

6) ճիշտ է նախապատրաստում գործիքները պահպանման համար,

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

աշխատել ցանքի և սածիլման համար օգտագործվող գործիքներով, մեխանիզմներով և սարքավորումներով: ՈՒսանողը պետք է

կիրառի բոլոր տիպի սարքավորումները և գործիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում ցանքի և սածիլման աշխատանքների կազմը, կատարման կարգը: Կիրառվող գործիքներն ու

սարքավորումները, դրանց բնութագրերը: Սարքավորումների և գործիքների աշխատանքի նախապատրաստման և սպասարկման

կարգը: Սարքավորումների արտադրողականության նորմաները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են առանց էական թերությունների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի մշակության համար օգտագործվող մեխանիզմները և գործիքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի մշակության համար օգտագործվող մեխանիզմների, սարքավորումների և գործիքների

խմբերը,

2) ճիշտ է կատարում մեխանիզմների, սարքավորումների և գործիքների ընտրությունը և կիրառումը` ըստ իրավիճակի,

3) ճիշտ է կատարում սարքավորումների, մեխանիզմների և գործիքների սպասարկման գործողությունները,

4) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

ընտրել և կիրառել մշակաբույսերի մշակության համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները:

ՈՒսանողը պետք է կիրառի բոլոր տիպի գործիքները և սարքավորումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի մշակության աշխատանքների կազմը, կատարման կարգը: Կիրառվող գործիքներն ու

սարքավորումները, դրանց բնութագրերը: Սարքավորումների և գործիքների աշխատանքի նախապատրաստման և սպասարկման

կարգը: Սարքավորումների արտադրողականության նորմաները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են առանց էական թերությունների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում բերքահավաքի համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բերքահավաքի աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը և առանձնահատկությունները,
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2) ճիշտ է բնութագրում բերքահավաքի համար օգտագործվող սարքավորումների, մեխանիզմների և գործիքների խմբերը,

3) ճիշտ է ընտրում և կիրառում սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները` ըստ իրավիճակի,

4) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

ընտրել և կիրառել բերքահավաքի համար օգտագործվող սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները: ՈՒսանողը պետք է

կիրառի բերքահավաքի համար օգտագործվող բոլոր տիպի սարքավորումները, մեխանիզմները և գործիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում բերքահավաքի աշխատանքների կազմը, կատարման կարգը: Կիրառվող գործիքներն ու

սարքավորումները, դրանց բնութագրերը: Սարքավորումների և գործիքների աշխատանքի նախապատրաստման և սպասարկման

կարգը: Սարքավորումների արտադրողականության նորմաները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են առանց էական թերությունների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ՄԻԿՐՈԿԼԻՄԱՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ -5-15-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ տեսական գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում բույսերի կյանքի ապահովման

գործոնների` լուսային, ջերմային, ջրային և օդագազային ռեժիմների կարգավորման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ու

ձևավորել համապատասխան գործողություններ կատարելու գործնական կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ,
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գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-001 «Երկրագործության և հողագիտության

հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) բացատրել լուսային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում,

2) բացատրել ջերմային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում,

3) ներկայացնել ջրային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում,

4) ներկայացնել օդագազային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել լուսային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի համար լույսի նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում լույսի նկատմամբ պահանջը` ըստ մշակաբույսերի,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարճ օրվա մշակաբույսերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում երկար օրվա մշակաբույսերը,

5) ճիշտ է բացատրում լուսային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է կատարում լուսային ռեժիմի կարգավորման աշխատանքներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է բնութագրել լույսի նշանակության պահանջը` ըստ մշակաբույսերի աճի ու զարգացմանը և ընտրել

յուրաքանչյուր պայմանի դերը տվյալ գործընթացում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի աճի ու զարգացման լուսային ռեժիմի պայմանների ուսումնասիրության և դրանց ազդեցության մեխանիզմների
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բացահայտման կարևորությունը: Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը պայմանավորող լուսային ռեժիմի կարգավորման

առանձնահատկություններն ու աշխատանքները, դրանց բնութագրերը և ազդեցության մեխանիզմները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները հիմնականում ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է

անցկացնել դաշտային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել ջերմային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ջերմության ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի պահաջը ջերմության նկատմամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդի ջերմաստիճանի ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում հողի ջերմաստիճանի ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

5) ճիշտ է բացատրում ջերմային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները,

6) կատարում է ջերմային ռեժիմի կարգավորման աշխատանքներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է բնութագրել

ջերմության ազդեցությունը` ըստ մշակաբույսերի աճի ու զարգացման պայմանների, ընտրել յուրաքանչյուր պայմանի դերը տվյալ

գործընթացում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի աճի ու զարգացման ջերմության ազդեցության պայմանների ուսումնասիրության և դրանց մեխանիզմների

բացահայտման կարևորությունը: Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը պայմանավորող ջերմային ռեժիմի կարգավորման

առանձնահատկություններն ու աշխատանքները, դրանց բնութագիրը և ազդեցության մեխանիզմները:
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Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է

անցկացնել դաշտային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ջրային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում խոնավության ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի պահաջը խոնավության նկատմամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդի խոնավության ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում հողի խոնավության ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

5) ճիշտ է բացատրում ջրային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները,

6) կատարում է լուսային ռեժիմի կարգավորման աշխատանքներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

բնութագրել ջրային ռեժիմի նշանակության պահանջը` ըստ մշակաբույսերի աճի ու զարգացմանը, և ընտրել յուրաքանչյուր

պայմանի դերը տվյալ գործընթացում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի աճի ու զարգացման խոնավության ազդեցության պայմանների ուսումնասիրության և դրանց մեխանիզմների

բացահայտման կարևորությունը:

Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը պայմանավորող ջրային ռեժիմի կարգավորման առանձնահատկություններն ու

աշխատանքները, դրանց բնութագիրը և ազդեցության մեխանիզմները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, տեղեկատու նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում դաշտային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել օդագազային ռեժիմը և կարգավորման առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդագազային ռեժիմի ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի պահաջը օդագազային տարրերի նկատմամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողի օդագազային տարրերի ազդեցությունը բույսի աճի ու զարգացման վրա,

4) ճիշտ է բացատրում օդագազային ռեժիմի կարգավորման առանձնահատկությունները,

5) կատարում է օդագազային ռեժիմի կարգավորման աշխատանքներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

բնութագրել օդագազային ռեժիմի նշանակության պահանջը` ըստ մշակաբույսերի աճի ու զարգացմանը, և ընտրել յուրաքանչյուր

պայմանի դերը տվյալ գործընթացում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի աճի ու զարգացման օդագազային ռեժիմի ազդեցության պայմանների ուսումնասիրության և դրանց

մեխանիզմների բացահայտման կարևորությունը:

Մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը պայմանավորող` օդագազային ռեժիմի կարգավորման առանձնահատկություններն ու

աշխատանքները, դրանց բնութագրերը և ազդեցության մեխանիզմները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, տեղեկատու նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում դաշտային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,
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ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՃԻ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ -5-15-005
Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել տեսական գիտելիքներ բույսերի աճի, զարգացման, ձևավորման և դրանց

առանձնահատկությունների վերաբերյալ և ձևավորել գործնական կարողություններ ու համապատասխան գործողություններ

կատարելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 30ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-001 «Երկրագործություն և հողագիտության

հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի պաշտպանված գրունտում մշակվող բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները

2) ներկայացնի մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ սննդատարրերը,

3) ներկայացնի պարարտանյութերի և սնուցման նյութերի կիրառման նորմաները և տեխնոլոգիան:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող բույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում միամյա մշակաբույսերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում երկամյա մշակաբույսերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում բազմամյա մշակաբույսերը,

5) ճիշտ է բնութագրում մշակաբույսերի կյանքի տևողության վրա ազդող համալիր գործոնները,
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6) ճիշտ է բնութագրում մշակաբույսերի կյանքի ցիկլերը,

7) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի  վեգետացիոն շրջանի տևողությունը,

8) ճիշտ է բացատրում մշակաբույսերի աճի ու զարգացման ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Թեստի միջոցով

ստուգվում է ըստ մշակաբույսերի առանձին խմբերի հիմնական բնութագրիչ տեղեկությունների պատկանելության իմացությունը,

իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողները ցուցադրելու են մշակաբույսերի կազմության վերաբերյալ իրենց

գործնական գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի կազմությունը, առանձին օրգանների նշանակությունը: Մշակաբույսերի դասակարգումը, անհրաժեշտությունը և

հատկանիշները: Մշակաբույսերի կյանքի տևողության հասկացությունը, դրա վրա ազդող գործոնները: Բույսերի կյանքի

տևողության հիմնական շրջանները, դրանց բնութագիրը: Բույսերի աճի ու զարգացման վրա ազդող գործոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները հիմնականում ճիշտ են կատարվում: Թույլատրելի են ոչ

էական թերություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ սննդատարրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի աճի ու զարգացման սննդատարրերի դերը,

2) ճիշտ է բնութագրում առանձին սննդատարրերի նշանակությունը,

3) ճիշտ է գնահատում մշակաբույսերում սննդատարրերի պակասի դրսևորումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի կողմից սննդատարրերի յուրացման մեխանիզմը:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեստային առաջադրանքի

միջոցով ստուգվում է համապատասխան սննդային տարրերի նշանակությունը մշակաբույսերի համար, իսկ գործնական

առաջադրանքի միջոցով՝ որոշակի սննդային տարրերի պակասի դրսևորումների ճանաչումը և բնութագրումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Սննդային տարրերի նշանակությունը մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար: Ըստ փուլերի սննդային տարրերի նկատմամբ

պահանջի փոփոխությունները: Սննդային տարրերի տարբեր տեսակների նշանակությունը: Սննդային տարրերի աղբյուրները և

մշակաբույսերի կողմից դրանց յուրացման մեխանիզմը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առանց էական սխալների, իսկ

գործնական առաջադրանքի ընթացքում ճիշտ է ճանաչում սննդային տարրերի պակասի դրսևորումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, տեղեկատու նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում դաշտային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մշակաբույսերի աճի ու զարգացման ագրոտեխնիկական միջոցառումների առանձնահատկությունները

պաշտպանված գրունտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում ագրոտեխնիկական միջոցառումների նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի կյանքի պայմանների ապահովման էական կողմերը,

3) ճիշտ է բացատրում իրականացվող ագրոտեխնիկական միջոցառումների առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է գնահատում իրականացված միջոցառումների արդյունավետությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով: ՈՒսանողները

պաշտպանված գրունտի կառույցներում կատարելու են տարբեր ագրոտեխնիկական միջոցառումներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային թեմաներում պետք է բացահայտել պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում մշակաբույսերի
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աճի ու զարգացման ագրոտեխնիկական միջոցառումների առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները կատարվում են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և մեթոդական գրականություն: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-006

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ հիմնական և կենսապարարտանյութերի կիրառման

անհրաժեշտության, ինչպես նաև պարարտանյութերի տեսակների առանձնահատկությունների մասին, և ձևավորել դրանց

կիրառման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-003 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

սարքավորումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ» և ՊԳԿՏ-5-15-005 «Պաշտպանված գրունտում բույսերի աճի և զարգացման

առանձնահատկությունները» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պարարտանյութերի կիրառման անհրաժեշտությունը,

2) բնութագրել պարարտանյութերի տեսակները,

3) բնութագրել կենսապարարտանյութերի տեսակները,

4) Ներկայացնել հիմնական և կենսապարարտանյութերի կիրառման նորմաները և տեխնոլոգիան:
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Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պարարտանյութերի կիրառման անհրաժեշտությունը

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է պարարտանյութերի անհրաժեշտությունը հողի հատկությունների բարելավման գործում,

2) հիմնավորում է պարարտանյութերի անհրաժեշտությունը մշակաբույսերի սննդառության պայմանների բարելավման գործում,

3) հիմնավորում է պարարտանյութերի անհրաժեշտությունը բույսերի բերքատվության և որակի բարելավման գործում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկման և թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողներին հարցեր

կառաջադրվեն գյուղատնտեսության մեջ և պաշտպանված գրունտի կառույցներում պարարտանյութերի և սնուցող նյութերի

կիրառման անհրաժեշտության վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պարարտացման գործընթացի նշանակությունը, այն հիմնավորող պայմանները: Ինտենսիվ գյուղատնտեսության վարումը և

պարարտացումը: Ցածր բերրիության հողերում գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման դեպքում պարարտացման

անհրաժեշտությունը: Պարարտացման աշխատանքների առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ և

պատասխանում թեստային առաջադրանքներին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Օգտագործվում

է մասնագիտական գրականություն, վիճակագրական տեղեկություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել պարարտանյութերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պարարտանյութերի հիմնական խմբերը,
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2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական պարարտանյութերի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հանքային պարարտանյութերի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կենսապարարտանյութի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվող թեստում պետք է

բնութագրել պարարտանյութի յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկությունները, դրական ու բացասական դրսևորումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պարարտանյութերի ու սնուցման նյութերի տեսակները, դրանց առավելությունները և թերությունները: Հանքային

պարարտանյութերի տեսականին, դրանց հիմնական բնութագրիչները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը հիմնականում ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, պարարտանյութերի և սնուցող նյութերի նմուշներ, դրանց կազմության վերաբերյալ

տեղեկություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բնութագրել կենսապարարտանյութերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենսապարարտանյութերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենսապարարտանյութերի ստացման մեթոդները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենսապարարտանյութերի էկլոգիական նշանակությունը,

4) հիմնավորում է կենսապարարտանյութերի անհրաժեշտությունը բույսերի բերքատվության և որակի բարելավման գործում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվող թեստում պետք է

բնութագրել կենսապարարտանյութի յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկությունները, դրական ու բացասական

դրսևորումները:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Կենսապարարտանյութերի ու սնուցման նյութերի տեսակները, դրանց առավելությունները և թերությունները: Օրգանական և

բակտերիական պարարտանյութերի տեսականին, դրանց հիմնական բնութագրիչները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը հիմնականում ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, կենսապարարտանյութերի և սնուցող նյութերի նմուշներ, դրանց կազմության

վերաբերյալ տեղեկություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հիմնական և կենսապարարտանյութերի կիրառման նորմաները և տեխնոլոգիան

1) ճիշտ է մեկնաբանում պարարտացման և սնուցման գործողությունների տեխնոլոգիայի առանցքային հարցերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ըստ մշակաբույսերի պարարտացման և սնուցման նորմաները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում պարարտացման և սնուցման ժամկետների պահպանման անհրաժեշտությունը,

4) ճիշտ է կազմում աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը,

5) ճիշտ հաշվարկում է պարարտանյութերի անհրաժեշտ քանակությունը,

6) ճիշտ է կատարում անհրաժեշտ սարքավորանքների և գործիքների ընտրությունն ու կիրառումը,

7) ճիշտ է մեկնաբանում պաշտպանված գրունտում պարարտացման և սնուցման աշխատանքների առանձնահատկությունները,

8) ճիշտ է կատարում պարարտացման և սնուցման գործողությունները,

9) կատարում է պարարտացման ու սնուցման աշխատանքների վերաբերյալ աշխատողների հրահանգավորումը,

10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով:

Քննարկման ընթացքում պարզաբանվում է պարարտանյութերի կիրառման հետ կապված հարցերը, իսկ գործնական
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առաջադրանքների միջոցով ուսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել պարարտանյութերի պահանջվող քանակությունը, կազմել

պարարտացման աշխատանքների ժամանակացույց, կատարել պարարտացման գործողություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պարարտացման աշխատանքների տեխնոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը, աշխատանքների կատարման կարգը: Տարբեր

պարարտանյութերի նորմաները ըստ մշակաբույսերի: Պարարտացման համար օգտագործվող սարքավորումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար և հիմնավոր

գիտելիքներ, իսկ գործնական առաջադրանքները ճիշտ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու տեղեկատու գրականություն, պարարտացման աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ մեթոդական

ցուցումներ, տեխնիկական միջոցներ, անվտանգության պարագաներ: Գործնական առաջադրանքները կատարվում են

պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՀՈՂԱԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ -5-15-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել անհրաժեշտ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտի պայմաններում

հողախառնուրդներին ներկայացվող պահանջների, բաղադրրությունների, բաղադրամասերի չափաքանակների մասին ու

ձևավորել տարբեր տեսակի հողախառնուրդներ պատրաստելու գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-003 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող



48

սարքավորումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ» և ՊԳԿՏ-5-15-005 «Պաշտպանված գրունտում բույսերի աճի և զարգացման

առանձնահատկությունները» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտի պայմաններում հողախառնուրդներին ներկայացվող պահանջները,

2) ներկայացնել հողախառնուրդների բաղադրությունը և բաղադրամասերի չափաքանակները,

3) պատրաստել հողախառնուրդ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի պայմաններում հողախառնուրդներին ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի կառույցների հողային միջավայրի յուրահատկությունները,

2) ճիշտ է բացատրում հողախառնուրդների ֆիզիկամեխանիկական կազմը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողախառնուրդների բնութագրերի հիմքերը,

4) բացատրում է հողախառնուրդների պարբերական թարմացման անհրաժեշտությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում հողախառնուրդներին ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և թեստային առաջադրանքի հիման վրա: Քննարկման

ընթացքում պարզաբանվում է հողախառնուրդների կիրառման անհրաժեշտությունը պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողախառնուրդները որպես յուրահատուկ հողային միջավայր, դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը և անխուսափելիությունը:

Տարբեր տեսակի հողախառնուրդների ձևավորման անհրաժեշտությունը, դրանց ներկայացվող հիմնական պահանջները:

Հողախառնուրդների պարբերական թարմացման և հարստացման հիմնավորումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է բավարար և հիմնավոր

գիտելիքներ ու պատասխանում է թեստի առաջադրանքներին:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Օգտագործվում

է մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական սխեմաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հողախառնուրդների բաղադրությունը և բաղադրամասերի չափաքանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողախառնուրդների հիմնական կազմը,

2) ճիշտ է մեկնաբանում հողախառնուրդների հիմնական բաղադրիչների բնութագրերը,

3) ճիշտ է մեկնաբանում հողախառնուրդների հիմնական բաղադրիչների հատկությունները,

4) ըստ պայմանների ճիշտ է ներկայացնում հողախառնուրդի բաղադրիչների չափաքանակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գրավոր գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է շարադրել որևէ հողախառնուրդի բաղադրիչների բնութագրերը և հատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողախառնուրդների բաղադրիչները, դրանց նշանակությունը: Ըստ մշակաբույսերի տեսակների` հողախառնուրդի բաղադրիչների

հարաբերակցությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, տարբեր հողախառնուրդների բաղադրագրեր, դրանց հիմնավորումները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել հողախառնուրդ

Կատարման չափանիշներ 1) պահպանում է հողախառնուրդի պատրաստման գործընթացի հաջորդականությունը,

2) ճիշտ է ընտրում հողախառնուրդի բաղադրիչները,
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3) ճիշտ է ընտրում բաղադրիչների չափաքանակները,

4) ճիշտ է կատարում գործիքների ընտրությունը և կիրառումը,

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

առնվազն երկու դեպքի համար պատրաստել հողախառնուրդ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հողախառնուրդների պատրաստման տեխնոլոգիական հաջորդականությունը: Հողախառնուրդների պահանջվող ծավալի

հաշվարկը: Բաղադրիչների նախապատրաստումը: Կիրառվող գործիքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հանձնարարությունը կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և մեթոդական գրականություն, համապատասխան գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՑԱՆՔԻ ԵՎ ՍԱԾԻԼՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում ցանքի հիմնական հասկացությունների`

սերմերի նախացանքային մշակման, ցանքի եղանակների և սածիլման աշխատանքների վերաբերյալ ու ձևավորել դրանց

կիրառման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-001 «Երկրագործության և հողագիտության
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հիմունքներ», ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան» և

ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների պատրաստում» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) պարզաբանել սերմերի նախացանքային մշակման և ցանքի մասին հիմնական հասկացությունները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում ցանքի եղանակները,

3) ներկայացնել սածիլման հիմնական աշխատանքները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պարզաբանել սերմերի նախացանքային մշակման և ցանքի մասին հիմնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում սերմերի նախացանքային մշակման աշխատանքները,

2) ճիշտ է գնահատում սերմերի ցանքային որակը,

3) ճիշտ է բացատրում ցանքի էությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ցանքի իրականացման տեխնոլոգիան,

5) ճիշտ է մեկնաբանում օգտագործվող սարքավորումների և մեխանիզմների առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է բացատրում ըստ մշակաբույսերի ցանքի առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում ցանքի որակի ցուցանիշները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գանահատվում է ցանքի վերաբերյալ հիմնական հասկացությունների բովանդակության քննարկումների և

համապատասխան ցուցանիշների մեծությունների հաշվարկման արդյունքների հիման վրա: Գնահատումն իրականացվում է

աշխատանքների կատարման փուլերին համապատասխան:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի սերմերի նախացանքային մշակման աշխատանքները ցանքը և դրան ներկայացվող ագրոտեխնիկական

պահանջները: Ցանքի եղանակները, դրանց կիրառման պայմանները: Ցանքի իրականացման տեխնոլոգիայի բնութագրումը:
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Ցանքին ներկայացվող պայմանները, ցանքի ժամկետները, որակի ցուցանիշները: Սերմացուի չափաքանակները տարբեր

մշակաբույսերի համար: Ցանքի համար օգտագործվող մեխանիզմները և սարքավորումները: Ցանքերի խնամքի աշխատանքները,

կատարման ժամկետները, նշանակությունը: Ցանքի առանձնահատկությունները պաշտպանված գրունտում: Ցանքի

կազմակերպման աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը աշխատանքները կատարում է առանց էական սխալների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում ցանքի եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ցանքին ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ցանքի չափաքանակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ցանքի ժամկետները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ցանքի տեխնոլոգիական-օպերացիոն քարտով սահմանված գործողությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գանահատվում է ցանքի վերաբերյալ հիմնական հասկացությունների բովանդակության քննարկումների և

թեստային առաջադրանքների միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի ցանքը և դրան ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջները: Ցանքի չափաքանակները, ժամկետները և

դրանց կիրառման պայմանները: Ցանքի տեխնոլոգիական—օպերացիոն քարտով սահմանված գործողությունները: Ցանքին

ներկայացվող պայմանները: Սերմացուի չափաքանակները տարբեր մշակաբույսերի համար: Պաշտպանված գրունտում ցանքի

կազմակերպման աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը աշխատանքները կատարում է առանց էական սխալների:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սածիլման հիմնական աշխատանքները`

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սածիլման եղանակով մշակվող մշակաբույսերը,

2) ճիշտ է հիմնավորում սածիլների կիրառման առավելությունները,

3) ճիշտ է բացատրում պաշտպանված գրունտում սածիլման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում սածիլման ժամկետները,

5) ճիշտ է մեկնաբանում սածիլների խնամքի միջոցառումները,

6) ճիշտ է կատարում սածիլների վերատնկման աշխատանքները,

7) ճիշտ է կատարում սածիլների նախապատրաստման գործողությունները,

8) ճիշտ է կատարում հողի նախապատրաստումը,

9) ճիշտ է կատարում սածիլների խնամքի աշխատանքները,

10) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքների կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Սածիլման եղանակով մշակվող մշակաբույսերը: Սածիլման եղանակի առավելությունները: Պաշտպանված գրունտում սածիլման

առանձնահատկությունները: Սածիլների որակի ցուցանիշներ և գնահատումը: Սածիլների նախապատրաստումը վերատնկման

համար: Հողի նախապատրաստումը սածիլման համար: Սածիլների անհրաժեշտ քանակության հաշվարկը: Սածիլների խնամքի

աշխատանքների ընդհանուր բնութագիրը, կատարման ժամկետները:

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում են ընդունված պայմաններին

համապատասխան:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և մեթոդական նյութեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում են պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ՁԵՎԵՐԸ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ -5-15-009

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտի հողի հիմնական վնասատուների, մշակաբույսերի

վնասատուների և հիվանդությունների, դրանց դեմ պայքարի ձևերի ու միջոցների մասին ու ձևավորել դրանց կիրառման

գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-003 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

սարքավորումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտի հողի հիմնական վնասատուները և հիվանդությունները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտի մշակաբույսերի վնասատուները և հիվանդությունները,

3) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում տարածված վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի հողի հիմնական վնասատուները և հիվանդությունները
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի հողի վնասատուների և հիվանդությունների տեսակները,

2) ճանաչում է հողի վնասատուներիը և հիվանդությունները արտաքին տեսքից,

3) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում հողի վնասատուների և հիվանդությունների տարածվածության

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հողի վնասատուների և հիվանդությունների ի հայտ գալու ժամկետները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հողի վնասատուների և հիվանդությունների ազդեցության հետևանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստերի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։

ՈՒսանողին հանձնարարվելու է թեստ՝ ըստ դասակարգման խմբերի պաշտպանված գրունտում հողի վնասատուների և

հիվանդությունների խմբավորման, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունների բնութագրման, ի հայտ գալու

ժամկետների և վնասակար ազդեցությունների վերաբերյալ: Առանձին ուշադրություն պետք է դարձնել պաշտպանված գրունում

վնասատուների և հիվանդությունների տեսակների առանձնահատկություններին: Գործնական առաջադրանքի ընթացքում

ուսանողը պետք է արտաքին տեսքից ճանաչի և ցույց տա, անվանի և բնութագրի վնասատուներին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում հողի առավել տարածված վնասատուների և հիվանդությունների դասակարգումը` բնորոշումը ըստ

արտաքին տեսքի և ազդեցության բնույթի, վնասատուների և հիվանդությունների ի հայտ գալու ժամկետներում նախազգուշական

միջոցառումների անհրաժեշտության հիմնավորումը, վնասված բույսերի արտաքին տեսքի հատկանշական

առանձնահատկությունները և արտահայտման ձևերը, բերքատվության վրա ազդեցության հետևանքները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում թեստային առաջադրանքը, նշում

վնասատուների անվանումն և բնութագրում, ցույց տալիս արտաքին տեսքից:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ունենալ համապատասխան գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր:

Նպատակահարմար է գործնական աշխատանքների որոշակի մասն անցկացնել պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,
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ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի մշակաբույսերի վնասատուները և հիվանդությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտի մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդություների տեսակները,

2) ճանաչում է մշակաբույսերի վնասատուները և հիվանդություները արտաքին տեսքից,

3) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդություների տարածվածության

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդություների ի հայտ գալու ժամկետները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդություների ազդեցության հետևանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստերի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։

ՈՒսանողին հանձնարարվելու է թեստ՝ ըստ դասակարգման խմբերի պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի վնասատուների և

հիվանդություների խմբավորման, դրանց կենսաբանական առանձնահատկությունների բնութագրման, ի հայտ գալու ժամկետների

և վնասակար ազդեցությունների վերաբերյալ: Առանձին ուշադրություն պետք է դարձնել պաշտպանված գրունտում

մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդություների տեսակների առանձնահատկություններին: Գործնական առաջադրանքի

ընթացքում ուսանողը պետք է ցույց տա, անվանի և բնութագրի վնասատուներին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում հողի և մշակաբույսերի առավել տարածված վնասատուների դասակարգումը` բնորոշումը ըստ

արտաքին տեսքի և ազդեցության բնույթի, վնասատուների և հիվանդություների ի հայտ գալու ժամկետներում նախազգուշական

միջոցառումների անհրաժեշտության հիմնավորումը, վնասված բույսերի արտաքին տեսքի հատկանշական

առանձնահատկությունները և արտահայտման ձևերը, բերքատվության վրա ազդեցության հետևանքները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում թեստային առաջադրանքը, նշում

վնասատուների անվանումն և բնութագրում, ցույց տալիս արտաքին տեսքից:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, վնասատուների վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր։
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Նպատակահարմար է գործնական աշխատանքների որոշակի մասն անցկացնել պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում տարածված վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում է հողի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հողի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի ժամկետները,

3) ճիշտ է բնութագրում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի ժամկետները,

5) ճիշտ է ներկայացնում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի ոչ քիմիական մեթոդներն ու միջոցները,

6) ճիշտ է ներկայացնում օգտագործվող թունաքիմիկատների կիրառման նորմաները,

7) ճիշտ է հիմնավորում է վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի կանխարգելիչ միջոցառումների կարևորությունը,

8) ճիշտ է ներկայացնում է պաշտպանված գրունտում աշխատանքների առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստի միջոցով։ ՈՒսանողին հանձնարարվելու է թեստ՝ պաշտպանված գրունտում

վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցառումների առանձնահատկությունների, դրական և բացասական

կողմերի և կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Պաշտպանված գրունտում մշակաբույսերի տարածված հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումների

իրականացում, տվյալ վնասատուի կամ հիվանդության համար նախատեսված թունաքիմիկատների` բուժանյութերի հատուկ

չափաքանակների օգտագործում, պայքարի առաջնային` նախազգուշական և կանխարգելման միջոցառումների իրագործում,

համապատասխան ժամկետներում ագրոտեխնիկական միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտության հիմնավորում:

Մշակաբույսերի բերքատվության և հասցրած վնասի համադրումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում թեստային առաջադրանքը։
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, մշակաբույսեր և բուժանյութեր, մշակված քննարկման ենթակա

թեմաներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-010

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի

աճեցման մասին և ձևավորել անհրաժեշտ աշխատանքներ կատարելու գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 52 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-003 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

սարքավորումներ, մեխանիզմներ և գործիքներ» և ՊԳԿՏ-5-15-005 «Պաշտպանված գրունտում բույսերի աճի և զարգացման

առանձնահատկությունները» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) բացատրել հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակության կարևորությունը և առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնել հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակության ընթացքում անհրաժեշտ միջավայրի բաղադրիչները,

3) ներկայացնել բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության կառույցները և սարքավորանքը,

4) աճեցնել սածիլներ,

5) տիրապետել հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցվող բույսերի ագրոտեխնիկային:

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակության կարևորությունը և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի մշակության հիդրոպոնիկ եղանակի էությունը և առավելությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի մշակության հիդրոպոնիկ եղանակի տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության կառույցները և սարքավորանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և թեստային առաջադրանքների հիման վրա, որի ընթացքում

բացահայտվում է բույսերի մշակության հիդրոպոնիկ եղանակի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Բույսերի մշակության հիդրոպոնիկ տեխնոլոգիայի ձևավորման հիմքերը: Բույսերի հիդրոպոնիկ մշակությունը` որպես

համապատասխան իրավիճակներում մարդուն բուսական թարմ սննդով ապահովելու կարևոր քայլ: Բույսերի մշակության

հիդրոպոնիկ եղանակի տեսակները, առանձնահատկությունները: Անհող միջավայրում մշակվող մշակաբույսերը: Զարգացման

հեռանկարները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ,

կարողանում է թեստային առաջադրանքներին տալ հիմնավոր պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

համապատասխան գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակության ընթացքում անհրաժեշտ միջավայրի բաղադրիչները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լցանյութերին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում լցանյութերի պատրաստման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է պատրաստում սննդարար լուծույթը:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է առաջադրված հարցերով գրավոր առաջադրանքի կատարման և գործնական

հանձնարարություն կատարելու հիման վրա: Գրավոր առաջադրանքի միջոցով ստուգվում է հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի

մշակության ընթացքում անհրաժեշտ միջավայրի վերաբերյալ ուսանողի յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական

առաջադրանքի ընթացքում ուսանողը պատրաստում է սննդալուծույթ, ստուգում է լցանյութի որակական ցուցանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հիդրոպոնիկ եղանակով բույսերի մշակության միջավայրը, դրա բաղադրիչները: Լցանյութեր, դրանց բնութագիրը և որակական

ցուցանիշները: Սննդալուծույթ, դրա անհրաժեշտությունը: Սննդալուծույթի բաղադրությունը և բաղադրիչների

հարաբերակցությունը: Սննդալուծույթի պատրաստման կարգը:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, լցանյութեր, սննդալուծույթի բաղադրիչներ, տարաներ:

Հնարավորության սահմաններում գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության կառույցները և սարքավորանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության կառույցների առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացում կառույցներում պահպանվող ռեժիմների նորմաները,

3) ճիշտ է հիմնավորում պահանջվող սարքավորանքների նշանակությունը և պարամետրերը,

4) ճիշտ է հիմնավորում օգտագործվող հարմարանքների առանձնահատկությունները,

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը բացատրում է բույսերի

հիդրոպոնիկ մշակության կառույցների և սարքավորանքի նշանակությունը, ներկայացնում աշխատանքի ռեժիմները,



61

կարգավորում դրանք:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Բույսերի հիդրոպոնիկ մշակության կառույցները, դրանց պայմանները: Հիդրոպոնիկ մշակության համար կիրառվող

հարմարանքներն ու սարքավորանքները, դրանց նշանակությունը և պարամետրերը: Աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր, համակարգչային նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Աճեցնել սածիլներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում սածիլների համար սերմերը ըստ մշակաբույսերի,

2) ապահովում է սածիլների աճեցման միջավայրի պայմանները,

3) ճիշտ է կատարում սածիլների աճի սկզբնական շրջանի սնուցումը,

4) պահպանում է սածիլների տեղափոխման ժամկետները,

5) ժամանակին կատարում է սածիլների պաշտպանության միջոցառումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողները

կատարելու են սածիլների աճեցման հետ կապված գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մշակաբույսերի հիդրոպոնիկ մշակության համար սածիլների աճեցման առանձնահատկությունները: Սերմերի ընտրությունը:

Աճեցվող սածիլների սնուցման կարգը: Սածիլների տեղափոխման ժամկետները և պաշտպանության միջոցառումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
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ռեսուրսները մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ուսուցողական տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցվող բույսերի ագրոտեխնիկային

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բույսի վեգետացիայի ընթացքում լցանյութերի բարելավման գործողությունները,

2) ճիշտ է որոշում բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ժամկետները,

3) ճիշտ է կատարում լցանյութերի բարելավման գործողությունները,

4) ճիշտ է ընտրում և նախապատրաստում բույսերի պաշտպանության համար նախատեսված նյութերը,

5) ճիշտ է կատարում բույսերի պաշտպանության գործողությունները,

6) ճիշտ է պատրաստում ըստ իրավիճակի սննդարար լուծույթը,

7) ճիշտ է կատարում բույսերի ձևավորման գործողությունները,

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է

կատարի հիդրոպոնիկ եղանակով աճեցվող մշակաբույսերի խնամքի ու մշակության գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Հիդրոպոնիկ եղանակով մշակաբույսերի աճեցման ագրոտեխնիկայի ընդհանուր նկարագիրը, միջոցառումների

բովանդակությունը: Լցանյութերի բարելավման նշանակությունը: Մշակաբույսերի պաշտպանության միջոցները, նյութերը,

իրականացման կարգը: Մշակաբույսերի սնուցման կազմակերպումը, բույսերի ձևավորման գործողությունները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել

պաշտպանված գրունտի կառույցում:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ (ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ)»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ կառավարման մեթոբանաության և սկզբունքների, ագրարային

կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրերի, կառավարման մեթոդների, պլանավորման, կազմակերպման,

մոտիվացիայի և վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել անձնակազմի շահադրման մեթոդներ

կիրառելու և ագրարային բիզնես պլան կազմելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը, կառավարման

իրականացման առանձնահատկությունները և սկզբունքները, կիրառել անձնակազմի շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման

եղանակները,

2) ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կառավարման գործառույթների իրականացման կարգը ու կառավարման

արդյունավետության բարձրաացման հնարավորությունները,

3) կազմել բիզնես պլան:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը, կառավարման
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իրականացման առանձնահատկությունները և սկզբունքները, կիրառել անձնակազմի շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման

եղանակները:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները և կառավարման մարմինները,

3) ճիշտ է կիրառում անձնակազմի շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման եղանակները, աշխատանքը կազմակերպելիս։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է առնվազն 10

հարցից կազմված թեստ, որում նա պետք է ընտրի տարբեր կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց

յուրահատուկ հատկանիշների ճիշտ տարբերակները:

Արդյունքի ուսուցման առանցքային ծրագրային հարցերը`

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց

բնութագրիչ առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական

կարգավորումը: Անձնակազմի շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման եղանակները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և

մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կառավարման գործառույթների իրականացման կարգը ու կառավարման

արդյունավետության բարձրաացման հնարավորությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման արդյունավետության նշանակությունը և անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդները և դրանց կիրառման դեպքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործառույթները և նշում դրանց կիրառությունն ապահովող մեթոդները:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքներ կատարելու միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու են

տարբեր առաջադրանքներ, որոնց միջոցով նա պետք է ներկայացնի կառավարման մեթոդներն ու կազմակերպության

կառավարման ապարատի կառուցվածքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Կառավարման առանձնահատկությունները, մեթոդների բովանդակությունը,արդյունավետության նշանակորթյունը և

անհրաժեշտությունը:Կառավարման գործառույթները և դրանց կիրառումը ապահովող մեթոդները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել բիզնես պլան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի նշանակությունը,

2) ճիշտ է հաշվարկում բիզնես պլանի պարամետրերը,

3) ճիշտ է կազմում պարզագույն բիզնես պլան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքներ կատարելու միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու են

տարբեր առաջադրանքներ, որոնց միջոցով նա պետք է ներկայացնի բիզնես պլանի դերն ու նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Բիզնես պլանի բովանդակությունը: Բիզնեսի պարամետրերը: Շուկայի վերլուծության քայլերն ու հաջորդականությունը: Ռիսկի

կանխատեսումը և հաղթահարման քայլերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը մեթոդապես ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական
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ռեսուրսները ուսումնական ու մեթոդական գրականություն, ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ՄՈՐՄԱԶԳԻ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ

ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում մորմազգի մշակաբույսերի մշակության,

կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ և ձևավորել համապատասխան

աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 46 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և

ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող մորմազգիների` ըստ մշակաբույսերի տեսակների սորտերը և դրանց

տնտեսական նշանակությունը ու մշակության առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող մորմազգի մշակաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակումը,

3) ներկայացնել մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները,
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4) կատարել մորմազգի մշակաբույսերի սածիլում,

5) կատարել մորմազգի մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքներ,

6) կատարել բերքահավաք:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող մորմազգիների` ըստ մշակաբույսերի տեսակների սորտերը և դրանց

տնտեսական նշանակությունը ու մշակության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մորմազգիների մշակության անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է բացատրում մորմազգի մշակաբույսերի տարբեր սորտերի տնտեսական նշանակությունը,

3) ճիշտ է բացատրում մորմազգի մշակաբույսերի սննդային արժեքը և դրա կարևորությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում մորմազգի մշակաբույսերի մշակության առանձնահատկությունները::

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և թեստային առաջադրանքների միջոցով, որի ընթացքում

պարզաբանվում են պաշտպանված գրունտում մշակվող մորմազգիների մշակության առանձնահատկություններին վերաբերող

հարցերում ուսանողի ունեցած գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի տարբեր սորտերը, դրանց սննդային արժանիքները: Պաշտպանված գրունտում մշակվող

մորմազգիների տեսակների տնտեսական նշանակությունը: Մորմազգի մշակաբույսերի մշակության առանձնահատկությունները:

Դրանց դրսևորումները պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ունենալ մասնագիտական գրականություն, մորմազգիների տեսակներ, ցուցադրական ուսումնական նյութեր:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող մորմազգի մշակաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

2) պահպանում է հողի նախացանքային մշակման ժամկետները,

3) ճիշտ է գնահատում մորմազգի մշակաբույսերի համար հողին ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է պատրաստում պահանջվող հողախառնուրդը,

5) ճիշտ է կատարում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

6) ճիշտ է գնահատում աշխատանքների որակը,

7) ճիշտ է ախտահանում հողը,

8) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կատարում գործիքների ընտրությունը և կիրառումը,

10 )ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ժամանակ կատարվում են

հողի նախացանքային մշակման գործողությունները: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հողի մշակման այն

քայլերին, որոնք պայմանավորված են մորմազգի մշակաբույսերի մշակության առանձնահատկություններով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակման գործողությունների ընդհանուր նկարագիրը և

ագրոտեխնիկական նշանակությունը: Հողին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները, հողի որակի գնահատումը,

ախտահանման նախնական աշխատանքները: Հողախառնուրդի կազմը և պատրաստումը: Աշխատողների հրահանգավորման

հիմնական հարցերը: Հողի նախացանքային մշակման հետ կապված փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական

պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների

և գործիքների վարակազերծումը,

2) ճիշտ է պատրաստում մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային

միջավայրը,

3) ճիշտ է կատարում մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ բույսերի աճեցման գործընթացը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում մորմազգի մշակաբույսերի արմատակալած բուսակները,

5) ճիշտ է որոշում մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի կազմը,

6) ճիշտ է կատարում մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները,

7) կատարում է աշխատողների հրահանգավորումը,

8) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոններ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ընթացքում ուշադրություն

է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի ունակությունների

վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման աշխատանքների ամբողջությունը, դրանց

անհրաժեշտության հիմնավորումները: Մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի
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կազմը և տնկանյութի խնամքի աշխատանքները: Վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և

գործիքների վարակազերծումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը, աշխատանքների վերաբերյալ

փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, մորմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման

ձևերի սխեմաներ: Գործնական աշխատանքների իրականացումը կատարվի պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել մորմազգի մշակաբույսերի սածիլում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում սածիլների որակը և նախապատրաստում տնկման,

2) ճիշտ է կատարում սածիլման գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում սածիլումից հետո առաջին աշխատանքները,

4) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի սածիլման աշխատանքների ագրոտեխնիկական նշանակությունը և անհրաժեշտությունը: Սածիլների

որակի գնահատումը և նախապատրաստումը տնկման, սածիլման գործողությունների կատարումը, աշխատողների

հրահանգավորումը: Սածիլման աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:
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Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր, խնամքի համար անհրաժեշտ

նյութեր ու հարմարանքներ: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել մորմազգի մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը,

2) ճիշտ է կատարում ոռոգման գործողությունները,

3 )ճիշտ է կատարում տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի խնամքի բոլոր գործողությունները,

4) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում խնամքի գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքների ագրոտեխնիկական նշանակությունը և անհրաժեշտությունը: Ըստ փուլերի

տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի խնամքի բոլոր գործողությունները, խնամքի գործընթացի վերաբերյալ

փաստաթղթերի կազմումը, աշխատողների հրահանգավորումը: Խնամքի աշխատանքների իրականացումը պաշտպանված

գրունտի կառույցներում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական նյութեր, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

պաշտպանված գրունտի կառույցներում:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել բերքահավաք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում ըստ մշակաբույսի բերքի հասունության աստիճանը,

2) ճիշտ է կատարում տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի բերքահավաքի բոլոր գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

4) ճիշտ է կազմում բերքահավաքի գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը,

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒշադրություն է դարձվում նաև

համապատասխան իրավիճակներում տեսական գիտելիքների կիրառման ունակություններին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Մորմազգի մշակաբույսերի բերքահավաքի կազմակերպման ընդհանուր հարցերը: Բերքի հասունության գնահատումը:

Տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի բերքահավաքի բոլոր գործողությունների կատարումը: Աշխատողների

հրահանգավորումը: Բերքի տեսակավորումը և տարայավորումը: Բերքի վերաբերյալ լրացվող փաստաթղթերը: Հողի

հետբերքահավաքային աշխատանքների տեսակները և իրականացումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում աշխատանքները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական նյութեր, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԴԴՄԱԶԳԻ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
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ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-013

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում դդմազգի մշակաբույսերի մշակության,

կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմանն ներկայացվող պահանջների մասին և ձևավորել համապատասխան

աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում մշակաբույսերի վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և

ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող դդմազգիների` ըստ մշակաբույսերի տեսակների սորտերը և դրանց

տնտեսական նշանակությունն ու մշակության առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող դդմազգի մշակաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակումը,

3) ներկայացնել դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները,

4) կատարել դդմազգի մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքներ,

5) կատարել բերքահավաք:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող դդմազգիների` ըստ մշակաբույսերի տեսակների սորտերը և դրանց

տնտեսական նշանակությունն ու մշակության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դդմազգիների մշակության անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է բացատրում դդմազգի մշակաբույսերի տարբեր սորտերի տնտեսական նշանակությունը,

3) ճիշտ է բացատրում դդմազգի մշակաբույսերի սննդային արժեքը և դրա կարևորությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում դդմազգի մշակաբույսերի մշակության առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

դդմազգիների մշակության անհրաժեշտությանն և առանձնահատկություններին վերաբերող հարցերում ուսանողի ունեցած

գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Դդմազգիների սորտերն ու տեսակները, դրանց սննդային արժանիքները: Պաշտպանված գրունտում մշակվող դդմազգիների

տեսակները: Դդմազգիների մշակման առանձնահատկությունները: Դրանց դրսևորումները պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Օգտագործվում է

մասնագիտական գրականություն, արմատապտուղների տեսակներ, ցուցադրական ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող դդմազգի մշակաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

2) պահպանում է հողի նախացանքային մշակման ժամկետները,
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3) ճիշտ է գնահատում դդմազգի մշակաբույսերի համար հողին ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է պատրաստում պահանջվող հողախառնուրդը,

5 ) ճիշտ է կատարում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

6) ճիշտ է գնահատում աշխատանքների որակը,

7) ճիշտ է ախտահանում հողը,

8) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կատարում գործիքների ընտրությունը և կիրառումը,

10) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ժամանակ կատարվում են

հողի նախացանքային մշակման գործողությունները: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հողի մշակման այն

քայլերին, որոնք պայմանավորված են դդմազգիների մշակության առանձնահատկություններով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Դդմազգիների համար հողի նախացանքային մշակման գործողությունների ընդհանուր նկարագիրը և ագրոտեխնիկական

նշանակությունը: Հողին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները, հողի որակի գնահատումը, ախտահանման նախնական

աշխատանքները: Հողախառնուրդի կազմը և պատրաստումը: Աշխատողների հրահանգավորման հիմնական հարցերը,

գործիքների ընտրությունը և կիրառումը: Հողի նախացանքային մշակման հետ կապված փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական

պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և

գործիքների վարակազերծումը,

2) ճիշտ է պատրաստում դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային

միջավայրը,

3) ճիշտ է կատարում դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ բույսերի աճեցման գործընթացը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում դդմազգի մշակաբույսերի արմատակալած բուսակները,

5) ճիշտ է որոշում դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի կազմը,

6) ճիշտ է կատարում դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները,

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ընթացքում ուշադրություն

է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու, հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի ունակությունների

վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները, աճեցման համար անհրաժեշտ

սարքավորանքների և գործիքների վարակազերծումը, աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրի պատրաստումը,

հողախարնուրդի կազմը, աճեցման գործընթացը և վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները: Դդմազգի

մշակաբույսերի արմատակալած բուսակների նախապատրաստումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը:

Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, դդմազգի մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և
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աճեցման ձևերի սխեմաներ: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել դդմազգի մշակաբույսերի խնամքի աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցի անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է կատարում ոռոգման գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի խնամքի բոլոր գործողությունները,

4) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում խնամքի գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի խնամքի բոլոր գործողությունները: Ըստ փուլերի` խնամքի

աշխատանքների ժամանակացույցի անհրաժեշտությունը, ոռոգման գործողությունները, աշխատողների հրահանգավորման

ընթացքը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր, խնամքի համար անհրաժեշտ

նյութեր ու հարմարանքներ: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել բերքահավաք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում ըստ մշակաբույսի բերքի հասունության աստիճանը,

2) ճիշտ է կատարում տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի բերքահավաքի բոլոր գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

4) ճիշտ է կազմում խնամքի գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը,

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒշադրություն է դարձվում նաև

համապատասխան իրավիճակներում տեսական գիտելիքների կիրառման ունակություններին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Դդմազգիների տեխնոլոգիական քարտով սահմանված մշակաբույսերի բերքահավաքի բոլոր գործողությունները: Բերքի

հասունության գնահատումը: Աշխատողների հրահանգավորումը: Օգտագործվող պարագաները: Բերքի տեսակավորումը և

տարայավորումը: Բերքի վերաբերյալ լրացվող փաստաթղթերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում աշխատանքները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական նյութեր, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԼՈԲՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում լոբու մշակության, կենսատեխնոլոգիական
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մեթոդների կիրառմանն ներկայացվող պահանջների մասին և ձևավորել համապատասխան աշխատանքներ կատարելու

անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող լոբու սորտերը, տնտեսական նշանակությունն ու մշակության

առանձնահատկությունները,

2) կատարել հողի նախացանքային մշակում և ցանք,

3) կատարել լոբու բույսի խնամքի աշխատանքներ,

4) բերքահավաքի աշխատանքների կատարում,

5) ներկայացնել լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող լոբու սորտերը, տնտեսական նշանակությունն ու մշակության

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լոբու սորտերը,

2) ճիշտ է բացատրում լոբու սննդային արժեքը և կարևորությունը,
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3) ճիշտ է բացատրում լոբու տնտեսական նշանակությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում լոբու մշակության առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են լոբու

մշակության առանձնահատկություններին վերաբերող հարցերում ուսանողի ունեցած գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Լոբու և լոբազգիների տեսակները, դրանց սննդային արժանիքները և տնտեսական նշանակությունը: Պաշտպանված գրունտում

մշակվող լոբու տեսակները: Լոբու մշակման առանձնահատկությունները, դրանց դրսևորումները պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, լոբու տեսակներ, ցուցադրական ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել հողի նախացանքային մշակում և ցանք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

2) ճիշտ է պատրաստում պահանջվող հողախարնուրդը,

3) ճիշտ է գնահատում սերմերի որակը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում սերմերը ցանքի համար,

5) ճիշտ է կատարում սերմերի պահանջվող քանակության հաշվարկը,

6) ճիշտ է հիմնավորում ցանքի ձևերի ու եղանակների ընտրությունը,

7) ճիշտ է կատարում հետցանքային անհրաժեշտ աշխատանքները,
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8) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ժամանակ կատարվում են

հողի նախացանքային մշակման գործողությունները: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հողի մշակման այն

քայլերին, որոնք պայմանավորված են լոբու մշակության առանձնահատկություններով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Լոբու համար հողի նախացանքային մշակման գործողությունների ընդհանուր նկարագիրը և ագրոտեխնիկական նշանակությունը:

Հողին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները, հողի որակի գնահատումը, ախտահանման նախնական աշխատանքները:

Հողախառնուրդի կազմը և պատրաստումը: Սերմերի որակի գնահատում և ցանքի համար նախապատրաստում: Սերմերի

անհրաժեշ քանակության հաշվարկը: Լոբու ցանքի կատարման ձևերն ու եղանակները, դրանց ընտրության մեխանիզմը: Ցանքի

որակի գնահատումը: Աշխատողների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Հողի նախացանքային մշակման հետ կապված

փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական

պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել լոբու բույսի խնամքի աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը,

2) ճիշտ է ընտրում խնամքի համար պահանջվող նյութերը,

3) ճիշտ է կատարում խնամքի համար անհրաժեշտ նյութերի քանակի հաշվարկը,
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4) ճիշտ է կատարում ոռոգումն ըստ նորմաների,

5) ճիշտ է կատարում քաղհանի և փխրեցման աշխատանքները,

6) ճիշտ է կատարում սնուցման աշխատանքները,

7) ճիշտ է կատարում բուժման աշխատանքները,

8) ճիշտ է կատարում լոբու բույսի ձևավորման աշխատանքները,

9) ճիշտ է հսկում վեգետացիայի շրջանում պաշտպանված գրունտի կառույցներում անհրաժեշտ ռեժիմները,

10) ճիշտ է ընտրում և կիրառում սարքավորումներն ու գործիքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Լոբու խնամքի աշխատանքների ագրոտեխնիկական նշանակությունը և անհրաժեշտությունը: Ըստ փուլերի խնամքի

աշխատանքների տեսակները, դրանց կատարման կարգը, աշխատողների հրահանգավորման ընթացքը: Խնամքի

աշխատանքների իրականացումը պաշտպանված գրունտի կառույցներում: Օգտագործվող գործիքներն ու սարքավորումները:

Վեգետացիայի շրջանում պաշտպանված գրունտի կառույցներում անհրաժեշտ ռեժիմները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր, խնամքի համար անհրաժեշտ

նյութեր ու հարմարանքներ: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բերքահավաքի աշխատանքների կատարում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում բերքի հասունությունը,
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2) ճիշտ է հավաքում, տեսակավորում և տարայավորում բերքը,

3) ճիշտ է կատարում հողի հետբերքահավաքային անհրաժեշտ աշխատանքները,

4) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒշադրություն է դարձվում նաև

համապատասխան իրավիճակներում տեսական գիտելիքների կիրառման ունակություններին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Լոբու բերքահավաքի կազմակերպման ընդհանուր հարցերը: Բերքի հասունության գնահատումը: Աշխատողների

հրահանգավորումը: Օգտագործվող պարագաները: Բերքի տեսակավորումը և տարայավորումը: Բերքի վերաբերյալ լրացվող

փաստաթղթերը: Հողի հետբերքահավաքային աշխատանքների տեսակները և իրականացումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում աշխատանքները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական նյութեր, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և գործիքների

վարակազերծումը,

2) ճիշտ է պատրաստում լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը,

3) ճիշտ է կատարում լոբու վիրուսազերծ բույսերի աճեցման աշխատանքները,

4) ճիշտ է նախապատրաստում մշակաբույսի արմատակալած բուսակները,

5) ճիշտ է որոշում մշակաբույսի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի կազմը,
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6) ճիշտ է կատարում մշակաբույսի վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները,

7) ապահովում է լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման ընթացքում անհրաժեշտ պայմանները և պահպանում

անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է կատարում  աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ընթացքում ուշադրություն

է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի ունակությունների

վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները, աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և

գործիքների վարակազերծումը, աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրի պատրաստումը, հողախարնուրդի կազմը,

աճեցման գործընթացը և վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները: Լոբու արմատակալած բուսակների

նախապատրաստումը: Լոբու վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման ընթացքում անհրաժեշտ պայմանները և

անվտանգության կանոնների պահպանումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը: Աշխատանքների վերաբերյալ

փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, լոբու մշակաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և

աճեցման ձևերի սխեմաներ: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ՍՆԿԵՐԻ ԱՃԵՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
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Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ -5-15-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում սնկերի մշակության, կենսատեխնոլոգիական

մեթոդների կիրառմանն ներկայացվող պահանջների մասին և ձևավորել համապատասխան աշխատանքներ կատարելու

անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի սնկերի տեսակները, դրանց աճեցման պայմանները և սարքավորանքները,

2) կատարի սնկերի աճեցման նախապատրաստական աշխատանքներ,

3) ներկայացնի սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները,

4) կատարի սնկամարմնի ցանք,

5) կատարի խնամքի և բերքահավաքի աշխատանքներ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սնկերի տեսակները, դրանց աճեցման պայմանները և սարքավորանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սնկերի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում  մշակվող սնկերի աճեցման պայմանները,
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3) ճիշտ է բնութագրում սնկանոցի սարքավորրանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների արդյունքների հիման վրա, որի ընթացքում պարզաբանվելու են

սնկերի մշակության վերաբերյալ ուսանողի յուրացրած գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Սնկերը և դրանց տեղը սննդի մեջ: Սնկերի տեսակները, դրանց արդյունաբերական մշակման առանձնահատկությունները: Սնկերի

աճեցման պայմանների ընդհանուր նկարագիրը: Սնկանոցի տեղաբաշխումը և սարքավորանքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում ուսանողի կողմից հիմնավոր գիտելիքներ ցուցաբերելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել սնկերի աճեցման նախապատրաստական աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում աճեցվող սնկերի մշակության համար հողախարնուրդին ներկայացվող

ագրոտեխնիկական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակացույցը,

3) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

4) ճիշտ է կատարում ախտահանման աշխատանքները,

5) ճիշտ է վերահսկում միջավայրի ռեժիմները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է սնկերի աճեցման նախապատրաստական աշխատանքների կատարմանը զուգահեռ:

ՈՒսանողը պետք է համապատասխան իրավիճակում կատարի բոլոր աշխատանքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Սնկի աճեցման նախապատրաստական աշխատանքների կազմը: Պաշտպանված գրունտում աճեցվող սնկերի մշակության
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համար հողախարնուրդին ներկայացվող ագրոտեխնիկական պահանջները: Տարածքի նախապատրաստումը, աշխատանքների

ժամանակացույցը և ախտահանման աշխատանքները: Աշխատողների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Սնկանոցի

ռեժիմների պահպանման աշխատանքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերում աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքներն անց են կացվում

սնկանոցում` օգտագործելով ուսումնական ու մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճ) ճիշտ է կատարում սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և գործիքների

վարակազերծումը,

2) ճիշտ է պատրաստում սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը,

3) ճիշտ է կատարում սնկերի վիրուսազերծ բույսերի աճեցման գործընթացը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում սնկերի արմատակալած բուսակները,

5) ճիշտ է որոշում սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի կազմը,

6 )ճիշտ է կատարում սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները,

7) սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման ընթացքում պահպանում է անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է կատարում   աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ընթացքում ուշադրություն

է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի ունակությունների

վրա:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`

Սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները, աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և

գործիքների վարակազերծումը, աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրի պատրաստումը, հողախարնուրդի կազմը,

աճեցման գործընթացը և վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները: Սնկերի արմատակալած բուսակների

նախապատրաստումը: Սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման ընթացքում անհրաժեշտ պայմանները և

անվտանգության կանոնների պահպանումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը: Աշխատանքների վերաբերյալ

փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, սնկերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման ձևերի

սխեմաներ: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել սնկամարմնի ցանք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ցանքի համար սնկամարմնի անհրաժեշտ քանակության հաշվարկը,

2) ճիշտ է կատարում սնկամարմնի ցանքի գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում գործիքների և հարմարանքների ընտրությունն ու կիրառումը,

4) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կատարում հետցանքային գործողությունները,

6) ճիշտ է կազմում անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի կատարմանը զուգահեռ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
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Սնկամարմնի ցանքի և հետցանքային գործողությունները: Սնկամարմնի անհրաժեշտ քանակության հաշվարկը: Սնկամարմնի

ցանքի գործիքների և հարմարանքների ընտրությունն, աշխատողների հրահանգավորումը, անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում աշխատանքները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մեթոդական

նյութեր, անհրաժեշտ գործիքներ ու հարմարանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել խնամքի և բերքահավաքի աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում սնկանոցում խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը,

2) պահպանում է աշխատանքների ռեժիմներն ըստ փուլերի խնամքի,

3) պահպանում է խնամքի աշխատանքների տեխնոլոգիական պահանջները,

4) ճիշտ է կատարում բերքի հավաքման, տեսակավորման և տարայավորման գործողությունը,

5) ճիշտ է կազմում անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքի ընթացքում: ՈՒսանողները պետք է կատարեն

խնամքի և բերքահավաքի բոլոր գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Սնկանոցում իրականացվող խնամքի աշխատանքների ժամանակացույցը և ընդհանուր նկարագիրը: Աշխատանքների

կատարման կարգը: Խնամքի աշխատանքների տեխնոլոգիական պահանջները: Ապրանքային սնկերի հավաքումը,

տեսակավորումը, տարայավորումը: Բերքահավաքից հետո սնկանոցում կատարվող աշխատանքները: Անհրաժեշտ

փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում բոլոր գործողությունները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է օգտագործել
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ռեսուրսները մասնագիտական ու մեթոդական նյութեր, ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԾԱՂԻԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում ծաղիկների մշակության, կենսատեխնոլոգիական

մեթոդների կիրառմանն ներկայացվող պահանջների մասին և ձևավորել համապատասխան աշխատանքներ կատարելու

անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի պաշտպանված գրունտում աճեցվող ծաղիկների տեսակները, տնտեսական նշանակությունը և դրանց

մշակության առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի պաշտպանված գրունտում մշակվող ծաղկաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակման գործընթացը,

3) ներկայացնի ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները,

4) կատարի ծաղկաբույսերի սածիլում,
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5) կազմակերպի ծաղիկների հավաքում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում աճեցվող ծաղիկների տեսակները, տնտեսական նշանակությունը և դրանց մշակության

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծաղիկների տեսակների սորտային առանձնահատկությունները և տնտեսական նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանված գրունտում  մշակվող ծաղիկների աճեցման պայմանները,

3) ճիշտ է բնութագրում ծաղիկների  մշակության առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է ուսումնական խմբի ներսում կազմակերպվող քննարկումների հիման վրա, որի ընթացքում

բացահայտվելու է պաշտպանված գրունտի կառույցներում ծաղիկների աճեցման հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ուսանողի

կողմից մասնագիտական գիտելիքների յուրացման մակարդակը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Պաշտպանված գրունտի կառույցներում ծաղիկների աճեցումը՝ որպես տնտեսական գործունեության յուրահատուկ տեսակ:

Ծաղիկների տեսականին և սորտերը: Ծաղիկների աճեցման պայմանների ընդհանուր նկարագիրը: Ծաղիկների մշակության

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ,

կողմնորոշվում է առանցքային հարցերում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, ուսումնական տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտում մշակվող ծաղկաբույսերի համար հողի նախացանքային մշակման գործընթացը
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հողի նախացանքային մշակման գործողությունները,

2) ճիշտ է պատրաստում պահանջվող հողախարնուրդը,

3) ճիշտ է գնահատում սերմերի որակը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում սերմերը ցանքի համար,

5) ճիշտ է կատարում սերմերի պահանջվող քանակության հաշվարկը,

6) ճիշտ է հիմնավորում ցանքի ձևերի ու եղանակների ընտրությունը,

7) ճիշտ է կատարում հետցանքային անհրաժեշտ աշխատանքները,

8) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքի ընթացքում՝ ըստ աշխատանքի առանձին

փուլերի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ծաղկանոցի հողային միջավայրի ընդհանուր նկարագիրը՝ ըստ ծաղկատեսակների: Հողախառնուրդների պատրաստումը: Ցանքի

համար սերմերի նախապատրաստումը: Նախացանքային աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը, կատարումը: Սերմերի

պահանջվող քանակության հաշվարկը: Ցանքի ձևերի ու եղանակների ընտրությունը: Հետցանքային անհրաժեշտ

աշխատանքները: Փաստաթղթերի կազմումը: Աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում աշխատանքները ճիշտ կատարելու դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվելու ծաղկանոցում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սարքավորանքների և գործիքների

վարակազերծումը,

2) ճիշտ է պատրաստում ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը,

3) ճիշտ է կատարում ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ բույսերի աճեցման գործընթացը,

4) ճիշտ է նախապատրաստում ծաղկաբույսերի արմատակալած բուսակները,

5 ) ճիշտ է որոշում ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման համար հողախարնուրդի կազմը,

6 ) ճիշտ է կատարում ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները,

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները,

8) ճիշտ է կատարում   աշխատողների հրահանգավորումը,

9) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որոնց ընթացքում

ուշադրություն է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները կիրառելու, հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի

ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման եղանակները, աճեցման համար անհրաժեշտ

սարքավորանքների և գործիքների վարակազերծումը, աճեցման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրի պատրաստումը,

հողախարնուրդի կազմը, աճեցման գործընթացը և վիրուսազերծ տնկանյութի խնամքի աշխատանքները: Ծաղկաբույսերի

արմատակալած բուսակների նախապատրաստումը: Ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման

ընթացքում անհրաժեշտ պայմանները և անվտանգության կանոնների պահպանումը: Աշխատողների հրահանգավորման

իրականացումը: Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ծաղկաբույսերի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման



94

ձևերի սխեմաներ: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել ծաղկաբույսերի սածիլում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում սածիլների որակը և նախապատրաստում տնկման,

2) ճիշտ է կատարում  սածիլման գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում սածիլումից հետո առաջին աշխատանքները,

4) ճիշտ է կատարում  աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքների հիման վրա, որոնց ընթացքում ուսանողը

կատարում է ծաղկաբույսերի սածիլման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ծաղկաբույսերի տարբեր տեսակների սածիլման աշխատանքների ընդհանուր նկարագիրը, ձևերն ու եղանակները:

Ծաղկաբույսերի որակը և նախապատրաստում տնկման: Աշխատանքների կատարումը և խնամքի առաջին գործողությունները:

Աշխատողների հրահանգավորումը, աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը և անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքներն ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում

պաշտպանված գրունտի տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմակերպել ծաղիկների հավաքում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում է ծաղիկների հավաքման ժամկետները,

2) ճիշտ է կազմակերպում ծաղիկների հավաքումը,

3) ճիշտ է կատարում ծաղիկների տեսակավորման, փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները,

4) ճիշտ է կատարում աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կատարում գործիքների ընտրությունը և կիրառումը,

6) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

7) ճիշտ է կատարում ծաղկանոցի տարածքի մաքրման աշխատանքները,

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է ծաղիկների հավաքման, տարայավորման ու փաթեթավորման աշխատանքների

կատարմանը զուգահեռ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ծաղիկների հավաքումը ժամկետին, դրանց տեսակավորման, փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները, գործիքների

ընտրությունը և կիրառումը: Պահանջվող փաստաթղթերը, տարածքի մաքրման աշխատանքները և անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները կատարվում են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդական

նյութեր, ցուցադրական ուսումնական նյութեր: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի

տնտեսություններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՎԻՐՈՒՍԱԶԵՐԾ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-017
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Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման,

աճեցման և բազմացման գործընթացի մասին և ձևավորել համապատասխան աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտ

գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝

1) ներկայացնել կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և առանձնահատկությունները

2) կատարել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման համար նախապատրաստական աշխատանքներ,

3) կատարել կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման գործընթացը,

4) կազմակերպել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացումը,

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հիմնավորում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման կարևորությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարաների և գործիքների վարակազերծման ընթացքը,

3) ճիշտ է հիմնավորում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են կարտոֆիլի
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վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և առանձնահատկությունները: Տարաների և գործիքների

վարակազերծման աշխատանքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, ցուցադրական ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման համար նախապատրաստական աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում տնկանյութը փորձանոթներում աճեցնելու համար,

2) ճիշտ է նախապատրաստում արմատակալած բուսակները,

3) ճիշտ է որոշում հողախարնուրդի բաղադրամասերը,

4) ճիշտ է որոշում հողախարնուրդի բաղադրամասերի չափաքանակները,

5) ճիշտ է նախապատրաստում  տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերը

6) ճիշտ է նախապատրաստում գործիքները և սարքավորումները,

7) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման համար նախապատրաստական աշխատանքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
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Փորձանոթներում տնկանյութը աճեցնելու նախապատրաստում, արմատակալած բուսակների նախապատրաստումը:

Հողախարնուրդի բաղադրամասերը և դրանց չփաքանակները: Տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերի,

արքավորումների ու գործիքների նաղապատրաստում: Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը և անվտանգության

կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական ցուցադրական նյութեր: Գործնական

պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման գործընթացը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման աշխատանքների ընթացքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը ,

3) ճիշտ է ընտրում և կիրառում գործիքները,

4) ճիշտ է կատարում   աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում, որի ընթացքում ուշադրություն

է դարձվում նաև մասնագիտական գիտելիքները գործմականում կիրառելու ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման աշխատանքների ամբողջությունը, կարտոֆիլի վիրուսազերծ
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տնկանյութի ստացման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը: Անհրաժեշտ գործիքները, աշխատողների հրահանգավորման

իրականացումը, պահանջվող փաստաթղթերի կազմումը և աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման

սխեմաներ: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում փորձանոթներում աճեցված տնկանյութի որակը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում արմատակալած բուսակները,

3) ճիշտ է կատարում տնկման գործողությունը,

4) ճիշտ է կատարում  տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերի ընտրությունը և խնամքը,

5) ճիշտ է կատարում գործիքների և սարքավորումների ընտրությունն ու կիրառումը,

6) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման աշխատանքների ամբողջությունը, դրանց անհրաժեշտության հիմնավորումները:

Աճեցված տնկանյութի որակի գնահատումը, արմատակալած բուսակների նախապատրաստումը: Տնկման գործողության որակի

գնահատումը: Տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերի ընտրությունը և խնամքը, գործիքների և սարքավորումների
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ընտրությունն ու կիրառումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը: Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի

կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր, խնամքի համար անհրաժեշտ

նյութեր ու հարմարանքներ: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԽԱՂՈՂԻ ԵՎ ՊՏՂԱՏՈՒ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՎԻՐՈՒՍԱԶԵՐԾ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ՍՏԱՑՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՊԳԿՏ-5-15-018

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ պաշտպանված գրունտում խաղողի և պտղատու ծառատեսակների

վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման, աճեցման, կենսատեխնոլոգիական մեթոդների կիրառմանն ներկայացվող պահանջների

վերաբերյալ և ձևավորել համապատասխան աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտ գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՊԳԿՏ-5-15-006 «Պաշտպանված գրունտում օգտագործվող

պարարտանյութերը և կիրառման տեխնոլոգիան», ՊԳԿՏ-5-15-007 «Պաշտպանված գրունտի կառույցներում հողախառնուրդների

պատրաստում», ՊԳԿՏ-5-15-008 «Ցանքի և սածիլման աշխատանքները պաշտպանված գրունտի կառույցներում», ՊԳԿՏ-5-15-009

«Պաշտպանված գրունտի կառույցներում վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի միջոցները և ձևերը» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա՝
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1) ներկայացնել խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և

առանձնահատկությունները,

2) կատարել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման համար նախապատրաստական աշխատանքներ,

3) կատարել խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման գործընթաց,

4) կազմակերպել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացումը:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների բավարար

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությունը և

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ ) ճիշտ է հիմնավորում խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման կարևորությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարաների և գործիքների վարակազերծման ընթացքը,

3) ճիշտ է հիմնավորում խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են խաղողի և

պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման նշանակությանն և առանձնահատկություններին վերաբերող

հարցերում ուսանողի ունեցած գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման կարևորությունը և անհրաժեշտությունը: Տարաների

և գործիքների վարակազերծունը: Խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ ու առաջացած հարցերին տալիս

է հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, ցուցադրական ուսումնական նյութեր:
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման համար նախապատրաստական աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1  )ճիշտ է ներկայացնում վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման աշխատանքների ընթացքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը ,

3 ) ճիշտ է ընտրում և կիրառում գործիքները,

4) ճիշտ է որոշում հողախարնուրդի բաղադրամասերը,

5) ճիշտ է որոշում հողախարնուրդի բաղադրամասերի չափաքանակները,

6) կատարում է աշխատողների հրահանգավորումը,

7) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման նախապատրաստական աշխատանքների ամբողջությունը: Վիրուսազերծ տնկանյութի

ստացման աշխատանքների և դրա համար անհրաժեշտ սննդային միջավայրը: Անհրաժեշտ գործիքների ընտրությունն ու

կիրառումը: Հողախարնուրդի բաղադրամասերը և չափաքանակները: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը:

Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,



103

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման և աճեցման գործընթաց

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման աշխատանքների

ընթացքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման համար անհրաժեշտ

սննդային միջավայրը,

3) ճիշտ է վերահսկում բույսերի աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ ռեժիմները,

4) ճիշտ է կատարում   աշխատողների հրահանգավորումը,

5) ճիշտ է կազմում պահանջվող փաստաթղթերը,

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Խաղողի և պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման աշխատանքների ամբողջությունը: Խաղողի և

պտղատու ծառատեսակների վիրուսազերծ տնկանյութի ստացման աշխատանքները և դրա համար անհրաժեշտ սննդային

միջավայրը: Բույսերի աճի և զարգացման անհրաժեշտ ռեժիմները: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը:

Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը և անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն: Գործնական աշխատանքներն իրականացվում են պաշտպանված

գրունտի կառույցներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,
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գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում փորձանոթներում աճեցված տնկանյութի  որակը,

2) ճիշտ է նախապատրաստում արմատակալած բուսակները,

3) ճիշտ է որոշում հողախարնուրդի կազմը,

4) ճիշտ է կատարում տնկման գործողությունը,

5) ճիշտ է կատարում  տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերի ընտրությունը և խնամքը,

6) ճիշտ է կատարում գործիքների և սարքավորումների ընտրությունն ու կիրառումը,

7) ճիշտ է կազմում աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերը,

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների հիման վրա՝ ուշադրություն դարձնելով նաև

տեսական գիտելիքների գործնական կիրառման առումով ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Վիրուսազերծ տնկանյութի բազմացման աշխատանքների ամբողջությունը, դրանց անհրաժեշտության հիմնավորումները:

Աճեցված տնկանյութի որակի գնահատումը, արմատակալած բուսակների նախապատրաստումը: Հողախարնուրդի կազմը,

տնկման գործողության որակի գնահատումը: Տնկանյութի խնամքի համար պահանջվող նյութերի ընտրությունը և խնամքը,

գործիքների և սարքավորումների ընտրությունն ու կիրառումը: Աշխատողների հրահանգավորման իրականացումը:

Աշխատանքների վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմումը և անվտանգության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական տեսանյութեր, խնամքի համար անհրաժեշտ

նյութեր ու հարմարանքներ: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում պաշտպանված գրունտի կառույցներում:
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ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ


