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ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  0721.06.5 «ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ                                                                         

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»               

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  միջին  մասնագիտական  

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝  Տեխնոլոգ՝ մսի և 

մսամթերքի արտադրության         

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝   միջնակարգ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝    2,5 տարի 

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝     առկա                                      

 
I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն 
/շաբաթներով/ 

1 
   

   
  7

 
8 

   
   

14
 

15
   

   
 2

1 
22

   
   

   
28

 

6 
   

 1
2 

13
   

   
 1

9 
 

20
   

   
26

 

3 
   

 9
 

10
   

   
16

  
17

   
   

   
 2

3 
24

   
   

30
 

1 
   

   
   

7 
8 

   
   

  1
4 

15
   

   
   

21
 

22
   

   
  2

8 

5 
   

   
 1

1 
12

   
   

   
 1

8 
19

   
   

   
 2

5 

2 
   

   
   

8 
9 

   
   

 1
5 

16
   

   
   

22
 

2 
   

   
   

8 
9 

   
   

15
 

16
   

   
   

 2
2 

23
   

   
 2

9 

6 
   

  1
2 

13
   

   
19

 
20

   
   

 2
6 

4 
   

   
   

10
 

11
   

   
 1

7 
18

   
   

   
24

 
25

   
   

  3
1 

1 
   

   
 7

 
8 

   
   

 1
4 

15
   

   
  2

1 
22

   
   

  2
8 

6 
   

   
12

 
13

   
   

 1
9 

20
   

   
 2

6 

3 
   

   
9 

 
10

   
   

 1
6 

17
   

   
  2

3 

24
   

   
 3

1 

Տե
սա

կա
ն 

ու
սո

ւց
ու

մ 

Մ
ոդ

ու
լն

եր
ի 

ա
մփ

ոփ
ու

մ 

Պ
րա

կտ
իկ

ա
 

Ա
մփ

ոփ
իչ

 պ
ետ

ա
կա

ն 
ա

տ
ես

տ
ա

վ.
 ն

ա
խ

ա
պ

. 
Ա

մփ
ոփ

իչ
 պ

ետ
ա

կա
ն 

ա
տ

ես
տ

ա
վո

րո
ւմ

 

Ա
րձ

ա
կո

ւր
դ 

Ա
մա

նո
ր 

 
 
 

 
ընդա
մենը 

 

1                  
:
/
= 

=
/
: 

= =                   ◊ ◊ ◊ ◊ : = = = = = = = = 35 2 4   11 52 

2             ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
:
/
= 

=
/
: 

= =                   X X X X : = = = = = = = = 30 2 9   11 52 

3           X X X X X X X 
:
/
= 

=
/
: 

= = X X X I I                           10 1 10  2 3 26 

Ընդամենը                                                 75 5 23  2 25 130 

 
 
 

 0  ◊   X  ։ ։    III  = 
 Տեսական 
 ուսուցում 

 

 
Ուսումնա-

կան  
պրակտիկա  
 տեսական 
ուսուցմամբ 

Ուսումնական 
պրակտիկա  

առանց տեսական 
ուսուցման 

Նախաավարտական, 
արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 
ամփոփում 

 

Նախապատրաստում 
ամփոփիչ պետական 
ատեստավորման  

Ամփոփիչ 
պետական                             

ատեստավո-
րում 

 

Արձակուրդ, 
ամանոր և 

սուրբ ծնունդ 



III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 
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Առարկաների անվանումը և մոդուլները 
 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 
(ժամ) Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. Ստու- 
գարք 

Կուրս 
աշխ. 

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 1-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս 

Ընդա-
մենը 

Այդ թվում 1-ին 
կիս. 
17 
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2-րդ 
կիս. 
18 

շաբ. 

3-րդ 
կիս. 
12 

շաբ. 

4-րդ 
կիս. 
18 

շաբ. 

5-րդ 
կիս. 
10 

շաբ. 

6-րդ 
կիս 

 
շաբ 

Տես. 
ուսուց. 

Լաբոր. 
և գործն. 

աշխ 

Սեմինար 
պարապ-

մունք 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
       

      

1.  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  1,2տ  72 54 18  36 36     
2.  Տնտեսագիտության հիմունքներ  3,4տ  54 30 24    24 30   
3.  Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  3,4տ  54 38 16    24 30   
4.  Իրավունքի հիմունքներ  1տ  36 20 16  36      
5.  Պատմություն  1,2տ  54 34 20  34 20     
6.  Ռուսաց լեզու  1,2տ  72 12 60  36 36     
7.  Օտար լեզու  1,2տ  72 54 18  36 36     
8.  Ֆիզկուլտուրա  1-4,5տ  150 8 142  34 36 24 36 20  
9.  Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  2տ  36 22 14   36     
10.  Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 2տ  28 24 4   28     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    628 296 332  212 228 72 96 20  
2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1.  Հաղորդակցություն  2տ  54 18 36   54     
2.  Անվտանգություն և առաջին օգնություն  1տ  72 28 44  72      
3.  Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ  3տ  36 12 24    36    
4.  Համակարգչային օպերատորություն  2տ  36 4 32   36     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    198 62 136  72 90 36    
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Անալիտիկ և ֆիզկոլոիդ քիմիա  1տ  72 32 40  72      
2.  Մսի և մսամթերքի կենսաքիմիա  1տ  90 54 36  90      
3.  Մսի և մսամթերքի մանրէաբանություն  1տ  90 42 48  90      
4.  Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում  1տ  54 24 30  54      
5.  Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա  2տ  72 32 40   72     
6.  Պրոցեսներ և ապարատներ  2տ  72 32 40   72     
7.  Կառավարում  3,4 տ  90 46 44    48 42   
8.  Ձեռներեցություն  5 տ  72 22 50      72  
9.  Ստանդարտացում, հավաստագրում և չափագիտություն  2տ  54 30 24   54     
10.  Մասնագիտական եզրույթներ  1տ  18 12 6  18      
11.  Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում  2տ  54 24 30   54     
12.  Մսամթերքի սառնարանային տեխնոլոգիա  2տ  72 26 46   72     
13.  Մսի և մսամթերքի վերամշակման և պահպանման սարքեր և 

գործիքներ 
 3տ  90 32 58    90    



14.  Մսի և մսամթերքի փաթեթավորում,  տարայավորում, 
պիտակավորում 

 3տ  36 16 20    36    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    936 424 512  324 324 174 42 72  
4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Սպանդի կազմակերպման հմտություններ  3տ  72 38 34    72    
2.  Թռչունների սպանդի կազմակերպման հմտություններ  3տ  72 28 44    72    
3.  Ենթամթերքների վերամշակման հմտություններ  4տ  54 20 34     54   
4.  Հիմնական հումքի և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման 

հմտություններ 
 4տ  36 12 24     36   

5.  Մսեղիքի մասնատման հմտություններ  4տ  36 12 24     36   
6.  Մսեղիքի ոսկրազատման և ջլազատման հմտություններ  4տ  72 24 48     72   
7.  Աղադրման խառնուրդների նախապատրաստման և հումքի 

հասունացման հմտություններ 
 4տ  72 20 52     72   

8.  Մսաղացից օգտվելու հմտություններ  4տ  36 16 20     36   
9.  Լցոնախառնիչի և կուտտերի շահագործման հմտություններ  4տ  72 24 48     72   
10.  Լցոնի ներարկման, ձեվավորման և նախնական մշակման 

հմտություններ 
 4տ  72 28 44     72   

11.  Մսամթերքի ջերմամշակման կազմակերպման հմտություններ  4տ  54 20 34     54   
12.  Մսամթերքի հովացման և չորացման գործընթացի 

կազմակերպման հմտություններ 
 5տ  72 30 42      72  

13.  Մսամթերքի պահպանման գործընթացի կազմակերպման 
հմտություններ 

 5տ  36 16 20      36  

14.  Ավանդական մսամթերքի /բաստուրմա/ արտադրության 
կազմակերպման հմտություններ 

 5տ  36 16 20      36  

15.  Մսային կիսապատրաստուկների  արտադրության 
կազմակերպման հմտություններ 

 5տ  48 20 28      48  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    840 324 516    144 504 192  
5. ԸՆՏՐՈՎԻ  5տ  72        72  
 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    26    4 6 6 6 4  
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2700    612 648 432 648 360  
 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    250          
 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36 36 36 

 

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
  

N 
VII.  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

  

1.  Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում   1.  Հայոց լեզվի, 

2.  Տարիքային հոգեբանություն   2.  օտար լեզվի, 

    3.  ընդհանուր հումանիտար առարկաների, 
    4.  անվտանգության և առաջին օգնության,   
    5.  անհատական համակարգիչների,  

 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 6.  մսամթերքի համտեսի, 
1.  ՈՒսումնական 2,3 9 7.  մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիայի:  
2.  Մասնագիտական 4,5 11 8.   



3.  Նախաավարտական 5 3  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  23 1.  Կենսաքիմիայի, 

 
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              

Փետրվարի 16-ից 28-ը շրջանում 
Երկու համալիր պետական քննություն՝ ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական 

մոդուլներից 

2.  մանրէաբանական, 

3.  մսի և մսամթերքի ֆիզիկաքիմիական հետազոտության,  

4.  հումքի և պատրաստի մթերքի անվտանգության ցուցանիշների հետազոտման:  

 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 
1.  Մսի և մսամթերքի փորձաարտադրական, 
2.   մսի և մսամթերքի սարքավորումների ոչ խոշոր անսարքությունների 

վերանորոգման: 
 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1.  Մարզադահլիճ, 
2.  մարզահրապարակ։ 

 

 

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

ժամանակացույցը կազմելիս: 

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

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

8. Պահուստային ժամերը  տնօրինում է քոլեջը՝  ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին 

համապատասխան։ 

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

Պրակտիկայի անցկացման  ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է 

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։ 

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։ 

11. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-19-001 

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

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:  

Մոդուլի տևողությունը  54 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝         18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար, 

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում, 

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների 

համար,   

2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, 

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

 



4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է  նպատակային հաղորդակցմանը,   

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

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

Ուսանողին կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների 

ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝  նպատակային   հաղորդակցման 

հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում 

օգտագործում է հնարավորությունները։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 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 կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ  

զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է 

գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

 



պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է  հստակ և 

նպատակային,  կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           4 ժամ 

գործնական աշխատանք`    8 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 կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի 

թեմայի շուրջ  կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,  կառաջադրվի թեմա, որի  վերաբերյալ տարբեր 

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ 

միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային 

ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

 



պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։   

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ 

կատարում է հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4  ժամ 

գործնական աշխատանք`   8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում  

Կատարման չափանիշներ 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային  շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ,  

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,  

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու 

համար,  

5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, 

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,   

7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և 

դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ 

լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն 

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր 

(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման 

 



ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            4 ժամ 

գործնական աշխատանք`     8 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։ 

 



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

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում 

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և 

աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների 

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝          28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   44 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները, 

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան, 

3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ, 

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները 

 



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 հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

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

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

թեմաներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8  ժամ 

գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է  մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները 

(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), 

 



2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը, 

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 

3) ներկայացնում է  աշխատանքի համար անհրաժեշտ  նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,  

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:   

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։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6 ժամ 

գործնական աշխատանք`  10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, 

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,   

3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) 

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները, 

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու  դժբախտ պատահարների փաստաթղթային 

ձևակերպումների կարգը:  

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

կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար 

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված 

 



միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել 

փաստաթղթային ձևակերպումների բաղադրիչներ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում 

հանձնարարությունները։  

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           6 ժամ 

գործնական աշխատանք`   10  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։ 

Արդյունքի 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`          8 ժամ 

գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի  նպատակն  է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային 

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային 

փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել  համացանցից օգտվելու կարողությունները և 

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  32 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը, 

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր, 

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ, 

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն, 

6) աշխատի համացանցում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը 

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,  

2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական 

պայմանները, 

3) օգտվում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,   

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, 

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում  և տեղադրում է առաջադրված վայրում,  

9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:  

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական 

սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից 

օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ 

Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել  նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ 

բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, 

առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ 

տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական  աշխատանք`   4 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 2  Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր  

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

2)  մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,  

3)   տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, 

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

5)  կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ: 

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,  

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 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) 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։ 

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 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության 

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության 

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը,  ընթացիկ  հաջողության հասնելու նախապայմանների 

ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, 

 



ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային 

խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝          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) փնտրի  և գտնի աշխատանք, 

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ, 

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը, 

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:    

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել  և գտնել աշխատանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,  

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական աշխատատեղը 

(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,  

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),  

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,  

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու հիմնական 

ընթացակարգերը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի 

իրավունքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, 

 



աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի 

վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական 

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

ընդունվելու իր գործողությունները։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի 

ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել 

համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։    

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում է բոլոր 

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։  

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, 

պայմանագրեր և այլն),  տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           2 ժամ 

գործնական աշխատանք`    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ    

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները, 

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը, 

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու 

օրինակներ,  

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, 

5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։ 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և 

 



ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում 

արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

իրավիճակ, որի ընթացքում «նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ 

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, 

որով հնարավոր կլինի գնահատել  նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ 

Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև ուսանողի ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողությունները: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները։  

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանքի և 

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, 

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները, 

3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի 

դրսևորման,  

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, 

5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։ 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

 



իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ 

հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով 

պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի 

տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային 

դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների 

գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական  ուսուցում`          2   ժամ 

գործնական աշխատանք`    6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները  

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը 

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

4)  ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության 

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, 

 



պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, 

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների 

պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի 

ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՎ ՖԻԶԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անալիտիկ, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիաների հիմնական 

հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, քիմիական նյութերի հետ աշխատելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ,որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         32 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  40 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1) ներկայացնի անալիտիկ քիմիայի հիմնական հասկացությունները և քիմիական անալիզի եղանակները, 

2) ներկայացնի լուծույթների բնութագիրը, էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների հատկությունները, 

3) ներկայացնի ֆիզիկական քիմիայի հիմնական հասկացությունները, 

4) ներկայացնի կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անալիտիկ քիմիայի հիմնական հասկացությունները և քիմիական անալիզի եղանակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անալիտիկ քիմիայի դերը և նշանակությունը, 

2) ճիշտ է դասակարգում քիմիական անալիզի եղանակները, 

3) ճիշտ է բնութագրում որակական անալիզը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոլիզի տեսությունը, 

5) ճիշտ է բնութագրում և կիրառում տարբեր քիմիական ռեակցիաները և տեղի ունեցող պրոցեսները, 

6) ճիշտ է նկարագրում աղային էֆեկտը և նստվածքների գոյացումը (լուծումը): 

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

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա կազմել և կարդալ տարբեր քիմիական 

ռեակցիաներ, լուծել որակական անալիզի վերաբերյալ խնդիրներ:   

 



 Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 անալիտիկ քիմիայի դերը և նշանակությունթյունը, 

 քիմիական անալիզի եղանակները և սկզբունքները 

 հիդրոլիզի տեսության միջոցները, 

 քիմիական անալիզի իրականացման մեթոդները:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը մեծամասամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

կատարում հանձնարարությունները։ 

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

ուսումնական և մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            8 ժամ 

գործնական աշխատանք`     10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել լուծույթների բնութագիրը, էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների հատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում լուծույթների ընդհանուր հատկությունները, 

2) ճիշտ է բնութագրում բուֆերային լուծույթները, ջրի իոնական արտադրյալի կանոնը, 

3) ճիշտ է իրականացնում  նյութերի թորումը,  

4) ճիշտ է բնութագրում թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտները, ջրածնային ցուցիչի նշանակությունը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների հատկությունները, 

6) ճիշտ է պատկերացնում  էլեկտրոլիտիկ դիսոցումը և իոնների հիդրատացումը: 

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

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա  կազմի բուֆերային լուծույթներ, կատարի 

նյութերի թորման աշխատանքները, կիրառի ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթները: 

    Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 լուծույթների տեսակները և հատկությունները,  

 բուֆերային լուծույթների ստացում և թորում, 

 



 էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների լուծույթների հատկությունները, էլեկտրոլիտիկ դիսոցում: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը մեծամասամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

կատարում հանձնարարությունները։ 

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

ուսումնական և մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           8 ժամ 

գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ֆիզիկական քիմիայի հիմնական հասկացությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քիմիայի դերը և նշանակությունը, 

2) ճիշտ է բնութագրում քիմիական թերմոդնամիկան և դրանում կիրառվող հասկացությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական թերմոդինամիկայի առաջին և երկրորդ օրենքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում  ջերմաքիմիայում կիրառվող հիմնական հասկացությունները, 

5) ճիշտ է տարբերակում էկզոթերմիկ և էնդոթերմիկ հասկացությունները քիմիական ռեակցիաների ժամանակ, 

6)  ճիշտ է ներկայացնում քիմիական և ֆազային պրոցեսների հավասարակշռությունը: 

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

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա  տարբերակել էկզոթերմիկ և էնդոթերմիկ 

հասկացությունները քիմիական ռեակցիաների ժամանակ, կատարի քիմիական և ֆազային պրոցեսների 

հավասարակշռության վերաբերյալ հաշվարկներ:  

    Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 ֆիզիկական քիմիայի դերը և նշանակությունը, 

 քիմիական թերմոդինամիկայում և ջերմաքիմիայում կիրառվող հիմնական հասկացությունները և օրենքները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում 

հանձնարարությունները։ 

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

 



ուսումնական և մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8 ժամ 

գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոլորիդ քիմիայի դերը և նշանակությունը, 

2) ճիշտ է բնութագրում դիսպերս համակարգերը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում միցելների կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի ստացումը և դրանց հատկությունները, 

5) ճիշտ է բնութագրում մակերևութային և մազանոթային երևույթները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի կայունությունը և կոագուլյացիան, դրանց տեսությունները, 

7)  ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի կառուցվածքա-մեխանիկական հատկությունները: 

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

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա  ստանալ կոլոիդ համակարգեր և բնութագրի 

դրանց հատկությունները, տարբերակի մակերևութային և մազանոթային երևույթները: 

     Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կոլոիդ քիմիայի դերը և նշանակությունը, 

 դիսպերս համակարգերի, միցելների կառուցվածքը,  

 կոլոիդ համակարգերի տեսությունը և դրանց կառուցվածքա-մեխանիկական հատկությունները:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

կատարում հանձնարարությունները: 

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

ուսումնական և մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8 ժամ 

գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-002 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կենդանի օրգանիզմների քիմիական կազմի, ֆիզիկաքիմիական 

հատկությունների, մսի պահպանման, վերամշակման և հիմնական մսամթերքների արտադրության հիմքում ընկած 

հիմնական կենսաքիմիական փոխակերպումների վերաբերյալ գիտելիքներ և հմտություններ:   

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        54   ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36  ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) ներկայացնի կենսաքիմիայի, մսի և մսամթերքների կենսաքիմիայի դերը մարդու կյանքում, բջջի մասին 

տեղեկություններ, 

2) ներկայացնի մսի կազմի մեջ մտնող հանքային նյութերը, վիտամինները, սպիտակուցները,  

3) ներկայացնի մսի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները, ածխաջրերը և լիպիդները, 

4) ներկայացնի մսի կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությունները մսի պաղեցման և 

ջերմային մշակման ժամանակ,   

5) ներկայացնի ջրի կապերի տեսակները մսի և մսամթերքի մեջ։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կենսաքիմիայի, մսի և մսամթերքի կենսաքիմիայի դերը մարդու կյանքում, բջջի մասին տեղեկություններ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի կենսաքիմիայի դերը մսամթերքի արդյունաբերությունում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի դերը սննդի մեջ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում բջջի կառուցվածքը և բջջում ընթացող քիմիական գործընթացների սինխրոնիզացումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք 

 



կատարելով ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 մսի և մսամթերքի կենսաքիմիա առարկայի վերջնակետային նպատակները, 

 մսի և մսամթերքի կենսաքիմիայի դերը մսարդյունաբերությունում, դրա զարգացման պատմության համառոտ 

նկարագիրը, 

 մսի և մսամթերքի դերը ազգաբնակչության սնման գործում, 

 բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի և կենսագործունեության տարրական միավոր, 

 բջջի քիմիական կազմը, դրա առանձին բաղադրիչների ֆունկցիաները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթի հարցերը պատասխանի ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ:    

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

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականություն և  ուսումնական տեսանյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝            6 ժամ 

գործնական պարապմունք՝   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մսի կազմի մեջ մտնող հանքային նյութերը, վիտամինները, սպիտակուցները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հանքային նյութերի դերը, մակրո- և միկրո տարրերի բնութագրերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինների դերը, ճարպալույծ և ջրալույծ վիտամինների բնութագրերը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցների սահմանումը, դրանց կենսաբանական դերը, սպիտակուցների 

դենատուրացիան և ամինաթթուների սինթեզը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում մսի սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային միացությունների բնութագրերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում մսամթերքներում սպիտակուցներից և ամինաթթուներից համային նյութերի առաջացումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք 

կատարելով ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 



 մսի հանքային նյութերի դերը, մակրո- և միկրո- տարրերի հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը, 

 մսի վիտամինների` որպես ցածրամոլեկուլյար օրգանական միացությունների դերը, ճարպալույծ և ջրալույծ 

վիտամինների հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը, 

 սպիտակուցների` որպես բարձրամոլեկուլյար օրգանական միացությունների բնութագիրը,  

 մսարդյունաբերությունում հանդիպող պրոտեինների` նուկլեոպրոտեինների, քրոմոպրոտեինների, 

լիպոպրոտեինների և ֆոսֆոպրոտեինների բնութագրերը, 

 մսի հիմնական սպիտակուցների`  ակտինի, միոզինի, միոգլոբինի բնութագրերը, 

 մսի ոչ սպիտակուցային միացությունների` ամոնիակի, միզանյութի, կրեատինի ներկայացվածությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթի հարցերը պատասխանի ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ:    

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

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականություն և  ուսումնական տեսանյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝             12 ժամ 

գործնական պարապմունք՝   8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մսի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները, ածխաջրերը և լիպիդները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները և դրանց տեսակները, 

2) ներկայացնում է  ածխաջրերի կենսաբանական դերը, կենսասինթեզը և տեսակները, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում լիպիդների տեսակները, ճարպաթթուների կենսասինթեզը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք 

կատարելով ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 ֆերմենտների սահմանումը, դրանց հիմնական խմբերի` օքսիդառեդուկտազների, տրանսֆերազների, 

հիդրոլազների, լիազների, իզոմերազների և լիգազների բնութագրերը, պարզ և բարդ ֆերմենտների 

տարբերությունները, 

 



 ածխաջրերի սահմանումը, դրանց կատարած ֆունկցիաները, կենսասինթեզը, մոնո- և պոլիսախարիդների 

հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը, 

 լիպիդների սահմանումը, դրանց կատարած ֆունկցիաները, տեսակները, ճարպաթթուների կենսասինթեզը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթի հարցերը պատասխանի ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ:    

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

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականություն և  ուսումնական տեսանյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝               12 ժամ 

գործնական պարապմունք՝     8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մսի կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությունները մսի պաղեցման և 

ջերմային մշակման ժամանակ   

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսի պաղեցման և սառեցման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում մսի ջերմային մշակման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում նիտրիտի, ֆոսֆատների և գունանյութերի ազդեցությունը մսի և մսամթերքի գույնի 

կայունացման և կառուցվածքամեխանիկական հատկությունները ապահովման համար: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք 

կատարելով ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 մսի պաղեցման և սառեցման ազդեցությունը բակտերիոցիդ ֆազայի, ջերմային մշակման ազդեցությունը մսի 

քիմիական կազմի բաղադրիշների և հյուսվածքների վրա, 

 նիտրիտի և գունանյութերի դերը և ազդեցությունը տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների մսի 

միոգլոբինի վրա. 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթի հարցերը պատասխանի ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ:    

 



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

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականություն և  ուսումնական տեսանյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝              10 ժամ 

գործնական պարապմունք՝    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ջրի կապերի տեսակները մսի և մսամթերքի մեջ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջրի դերը մսամթերքների արտադրությունում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ջրակլանման հատկությունները և դրա ազդեցությունը մսամթերքի որակի վրա, 

3) ճիշտ է ներկայացնում մսամթերքի արտադրության հիմքում ընկած կենսաքիմիական գործընթացները,որոնք կապված 

են ջրի ակտիվության հետ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք 

կատարելով ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 մսի մեջ առկա ջրի կապերի տեսակները, 

 ըստ ջրակլանման հատկությունների մսին ներկայացվող պահանջները, 

 ջրի ակտիվության ազդեցությունը մսամթերքի արտադրությունում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթի հարցերը պատասխանի ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ:    

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

ցուցադրական նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականություն և  ուսումնական տեսանյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝             14 ժամ 

գործնական պարապմունք՝   8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-003 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մանրէների տարբեր տեսակների կազմաբանության, 

 



ֆիզիոլոգիայի, նշանակության և հայտնաբերման մեթոդների վերաբերյալ: Ինչպես նաև  ձևավորել մսի և մսամթերքի 

հումքերի, պատրաստի արտադրանքի մանրէակենսաբանական հետազոտության արդյունքերից օգտվելու և հարկ եղած 

դեպքում կանխարգելման աշխատանքներ կատարելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         42  ժամ 

գործնական աշխատանք՝  48  ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) ներկայացնի մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները, 

դրանց դասակարգումը և տարածվածությունը շրջակա միջավայրում,  

2) ներկայացնի մանրէների կենսագործունեության վրա ազդող գործոնները, ինպես նաև պահպանման ժամանակ 

մանրէների կենսագործունեության կարգավորումը այդ գործոնների կիրառմամբ,  

3) ներկայացնի մսի և մսամթերքի մանրէակենսաբանությունը, 

4) ներկայացնի մանրէների պատճառով առաջացած վարակները, թունավորումները և արատները 

մսարդյունաբերությունում, մսի և մսամթերքի մանրէաբանական փչացումից պաշտպանման եղանակները։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները, դրանց 

դասակարգումը և տարածվածությունը շրջակա միջավայրում 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, 

դրանց դասակարգումը,   

2) ճիշտ է նկարում կամ ցույց տալիս մանրէների ձևերը (արտաքին տեսքը) և չափման միավորները, 

3) ճիշտ է տարբերում  օգտակար և վնասակար մանրէները, 

4) ներկայացնում է մսի արտադրամասում տարածված աղակայուն ախտածին մանրէները, 

 



5) ճիշտ է ներկայացնում մանրէների տարածվածությունը շրջակա միջավայրում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կառաջադրվի տարբերակել տարբեր մանրէներ՝ բնութագրելով 

դրանք: 

     Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 մանրէների  ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական հատկությունները, 

 մանրէների չափման միավորները, 

 օգտակար և վնասակար, աղակայուն ախտածին մանրէների առանձնահատկությունները, 

 մանրէների տարածվածությունը շրջակա միջավայրում: 

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը բավարար մակարդակով կատարում է հանձնարարականը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել մանրադիտակներ, առարկայական ապակիներով փորձանմուշներ, 

ներկանյութեր, ռեակտիվներ, ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մանրէների կենսագործունեության վրա ազդող գործոնները, ինպես նաև պահպանման ժամանակ 

մանրէների կենսագործունեության կարգավորումը այդ գործոնների կիրառմամբ 

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է արտադրանքի ներքին գործոնների ազդեցությունը մանրէների կենսագործունեության վրա, 

2) բացատրում է շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը մանրէների կենսագործունեության վրա, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա,   

4) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա, 

5) ճիշտ է ներկայացնում կենսաբանական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա, 

6) ճիշտ է մեկնաբանում անտոգոնիզմի և սիմբիոզի դերը տարբեր մանրէների կենսագործունեության վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կառաջադրվի ներկայացնել և ցուցադրել մանրէների 

կեսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական (խոնավություն, ջերմաստիճան, ճառագայթում, օսմոտիկ ճնշում, լույս), 

 



քիմիական (դեզինֆեկտանտներ, ասեպտիկներ), կենսաբանական (հակաբիոտիկներ)  գործոնների ազդեցությունը, 

ինչպես նաև ներկայացնել այդ գործոնների կիրառումը և  դերը մսամթերքների պահպանման և արտադրման ժամանակ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ 

սարքեր, սարքավորումներ, միջոցներ /նյութեր/: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մսի և մսամթերքի մանրէաբանությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսամթերքների արտադրությունում օգտագործվող մանրէների տեսակները, դրանց զարգացման 

օպտիմալ պայմանները,  

2) նկարագրում է կաթնաթթվային խմորումները մսի հասունացման և աղադրման ընթացքում, դրանց իրականացման 

օպտիմալ պայմանները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում մսային հումքի միկրոֆլորան, դրա ախտոտման աղբյուրները և մսիի պահպանման ընթացքում 

տեղի ունեցող մանրէաբանական փոփոխությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հումքից մինչև պատրաստի արտադրանք մանրէաբանական աղտոտման աղբյուրները և դրանց 

կանխարգելման մեթոդները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում երշիկեղենի և ապուխտների մանրէաբանությունը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում կիսապատրաստուկների և ավանդական մսամթերքի մանրէաբանությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կգնահատվի  գրավոր հարց ու պատասխանի միջոցով: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 թարմ, հասունացած մսի մանրէների տեսակները, դրանց զարգացման օպտիմալ պայմանները,  

 կաթնաթթվային և խառը խմորման մթերքները,  

 տարբեր տեսակի մսամթերքի մանրէակենսաբանությունը: 

 



Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  հիմնականում  ճիշտ է պատասխանում հարցերին 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ 

սարքեր, սարքավորումներ, միջոցներ/ նյութեր/: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մանրէների պատճառով առաջացած վարակները, թունավորումները և արատները 

մսարդյունաբերությունում, մսի և մսամթերքի մանրէաբանական փչացումից պաշտպանման եղանակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սննդային թունավորումների տեսակները, դրանց հարուցիչները, կենսագործունեության 

օպտիմալ պայմանները և կանխարգելիչ գործողությունները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության սանիտարական կանոնների, ինպես նաև անձնական հիգիենայի կանոնների 

խախտման հետևանքով առաջացող սննդային թունավորումները, 

3) թվարկում է հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են մսամթերքների վարակվածությանը, 

4) ներկայացնում է մսի և մսամթերքի վարակների փոխանցումը մարդու օրգանիզմ, 

5) ճիշտ է ներկայացնում մանրէների կենսագործունեության հետևանքով առաջացած մսի և մսամթերքի արատները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում մսի արտադրական մակերեսներին մանրէների աճի և կենսագործունեության հետևանքով 

առաջացած կայուն կենսաթաղանթենրի ձևավորման վտանգները և  դրանց կանխարգելման միջոցները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի մանրէաբանական վարակվածության կանխարգելման միջոցառումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կգնահատվի  գրավոր հարց ու պատասխանի  և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Գործնական 

առաջադրանքով կհանձնարարվի ցույց տալ կամ տարբերակել մսամթերքի արատները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամսներն են՝ 

 մանրէների պատճառով առաջացած վարակները,  

 մանրէների պատճառով առաջացած թունավորումները և դրանց կանխարգելման միջոցները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում  ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։ 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: 

Կիրականացվեն խմբային քննարկումներ, ցուցադրություններ և այլն: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են 

ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, 

միջոցներ /նյութեր/: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սանիտարիայի և հիգիենայի նորմերը պահպանելու կարողություններ:                 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        24   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. 

1) պահպանի սանիտարիայի նորմերը, 

2) պահպանի հիգիենայի նորմերը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պահպանել սանիտարիայի նորմերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սանիտարիայի նորմերը և դրանց դերը,  

2) ճիշտ է դասակարգում արտադրությունում օգտագործվող հիմնական լվացող և ախտահանող նյութերը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում լվացման և ախտահանման հիմնական սկզբունքերը,  

4) ճիշտ է կատարում ավտոմատ և ոչ ավտոմատ լվացման և ախտահանման աշխատանքները, 

5) վերահսկում է մաքրում-լվացում-ախտահանում շղթայի ճիշտ հաջորդականության պահպանումը և նշված փուլերի 

 



պատշաճ կատարումը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացներին ներակայացվող սանիտարական պահանջները, 

7) տարբեր իրավիճակներում պահպանում է սանիտարիայի նորմերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: 

Թեսթային առաջադրանքով ուսանողին կհանձնարարվի ընտրելու համապատասխան հասկացությունների վերաբերող 

ճիշտ պատասխանը և պատասխանել սանիտարիայի նորմերի վերաբերյալ հարցերի: Գործնական հանձնարարությամբ 

ուսանողին կհանձնարարվի պատրաստել լվացող և ախտահանող աշխատանքային լուծույթներ, կատարել անհրաժեշտ 

մաքրում-լվացում-ախտահանում շղթայի աշխատանքներ, կառաջարկվի իրավիճակային խնդիր, որտեղ ուսանողը պետք է 

պահպանի սանիտարիայի անհրաժեշտ նորմերը: 

Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 սանիտարիայի նորմերը և պահանջները, 

 լվացող, ախտահանող նյութերի տեսակները և կիառման առանձնահատկությունները, 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը  հիմնականում  ճիշտ է կատարում տրված 

առաջադրանքները: 

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, ուսումնական տեսանյութեր, 

դիդակտիկ նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և անհրաժեշտ նյութեր; 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝            12 ժամ 

գործնական պարապմունք՝   16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պահպանել հիգիենայի նորմերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձնական հիգիենայի նորմերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային հիգիենայի նորմերը, 

3) պահպանում է հիգիենայի նորմերը տարբեր իրավիճակներում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: 

 



Թեսթային առաջադրանքով ուսանողին կհանձնարարվի ընտրել համապատասխան հասկացությունների վերաբերող 

ճիշտ պատասխանը և պատասխանել հիգիենայի նորմերի վերաբերյալ հարցերի: Գործնական հանձնարարությամբ 

ուսանողին կառաջարկվի իրավիճակային խնդիր, որտեղ ուսանողը պետք է պահպանի անձնական և աշխատանքային 

հիգիենայի անհրաժեշտ նորմերը: 

Արդյունքի ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 անձնական հիգիենայի նորմերը և պահանջները, 

 աշխատանքային հիգիենայի նորմերը և պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը  հիմնականում  ճիշտ է կատարում տրված 

առաջադրանքները 

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, ուսումնական տեսանյութեր, 

դիդակտիկ նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և անհրաժեշտ նյութեր; 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝           12 ժամ 

գործնական պարապմունք՝   14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ավտոմատացման սարքերի 

շահագործման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        32   ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 40   ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) կարդա և կազմի պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, 

 



կատարի դրանց հաշվարկը, 

2) կազմի պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարի դրանց 

հաշվարկը, 

3) կիրառի հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, կարդա և կազմի դրանց միացման սխեմաները, 

4) շահագործի ավտոմատ կարգավորիչները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ և կազմել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, 

կատարել դրանց հաշվարկը 

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կարդալ պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային 

սխեմաներ,  

2) ճիշտ է կազմում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, 

3) ճիշտ է կատարում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների հաշվարկներ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաները: Կտրվի առաջադրանք կարդալ պարզագույն 

էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, կազմել պարզագույն էլեկտրական և 

մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, որից հետո ուսանողին կհանձնարարվի կատարել 

պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների հաշվարկներ: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե հանձնարարված բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար 

մակարդակով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            6 ժամ 

գործնական աշխատանք`       8 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարել դրանց հաշվարկը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, 

2)  ճիշտ է կատարում պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի /միաֆազ և եռավազ/ հաշվարկը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել փոփոխական հոսանքի շղթայի էությունը, որից հետո առաջադրված իրավիճակում կտրվի առաջադրանք 

կազմել պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարել պահանջվող 

հատկություններով փոփոխական հոսանքի /միաֆազ և եռավազ/ հաշվարկը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքի բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար 

մակարդակով, իսկ հաշվարկը կատարված է ճիշտ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            6 ժամ 

գործնական աշխատանք`       8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, կարդալ և կազմել դրանց միացման սխեմաները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է շահագործում հիմնական էլեկտրոնային սարքերը,  

2)  ճիշտ է կարդում և կազմում էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել և ցուցադրել հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, ներկայացնել դրանց շահագործման սկզբունքները, 

այնուհետև կառաջարկվի շահագործել որևէ հիմնական էլեկտրոնային սարքվորում: Ուսանողին կտրվի երեք խնդիր՝ 

կարդալ և կազմել էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաներ: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր գործողությունները կատարված են անթերի 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`            10 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք`       12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Շահագործել ավտոմատ կարգավորիչները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական ընթացքի տիպային ավտոմատացման  ֆունկցիոնալ սխեմաները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։  Ուսանողին կհանձնարարվի 

շահագործել ավտոմատ կարգավորիչները՝ ներկայացնելով ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը, 

տեխնոլոգիական ընթացքի տիպային ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական պարապմունք`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-006 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ մսի և մսամթերքի արտադրության տարբեր պրոցեսների և  

ապարատների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        32   ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 40   ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) բնութագրի մեխանիկական պրոցեսները և ապարատները, 

2) բնութագրի հիդրոմեխանիկական պրոցեսները և ապարատները, 

3) բնութագրի ջերմային պրոցեսները և ապարատները, 

 



4) բնութագրի զանգվածափոխանակման պրոցեսները և ապարատները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել մեխանիկական պրոցեսները և ապարատները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է նյութերի մանրեցման ձևերը, 

2) ներկայացնում է մանրեցնող սարքերի աշխատանքի սկզբունքը, 

3) բնութագրում է նյութերի տեսակավորման ձևերը` մեխանիկական, պնևմատիկ, հիդրավլիկ, մագնիսական, 

4) ներկայացնում է տեսակավորող մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքը, 

5) բնութագրում է նյութերի մշակումը ճնշումով (մամլում): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի բնութագրել նյութերի մանրեցման ձևերը, ներկայացնել մանրեցնող սարքերի աշխատանքի 

սկղբունքները, բնութագրել նյութերի տեսակավորման ձևերը և տեսակավորող մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքը, 

բնութագրել նյութերի մշակումը ճնշումով և ներկայացնել մամլիչների աշխատանքային սկզբունքը: Կհանձնարարվի 

ներկայացնել ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրեը, շահագործման սկզբունքները, ներկայացնել 

տեխնոլոգիական ընթացքի տիպային ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով:  Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, 

պատկերներ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել հիդրոմեխանիկական պրոցեսները և ապարատները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է համասեռ և տարասեռ համակարգերը, 

2) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի տարանջատման պրոցեսները` պարզեցումը, ֆիլտրումը, 

 



3) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի միացման պրոցեսները` խառնումը, մշակումը ուլտրաձայնով, 

4) ներկայացնում է խառնիչների, հարիչների աշխատանքի սկզբունքը, 

5) բնութագրում է օդի և արտադրական գազերի մաքրման ձևերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի բնութագրել համասեռ և տարասեռ համակարգերը, բնութագրել տարասեռ համակարգերի 

տարանջատման և միացման պրոցեսները: Կհանձնարարվի ներկայացնել խառնիչների և հարիչների աշխատանքի 

սկզբունքը, բնութագրել օդի և արտադրական գազերի մաքրման ձևերը:  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով:  Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, 

պատկերներ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բնութագրել ջերմային պրոցեսները և ապարատները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է տաքացման և սառեցման եղանակները, 

2)  ներկայացնում է ջերմափոխանակիչների աշխատանքի սկզբունքը, 

3) բնութագրում է կոնդենսացման և գոլորշիացման եղանակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի բնութագրել տաքացման և սառեցման եղանակները, ներկայացնել ջերմափոխանակիչների աշխատանքի 

սկզբունքը, բնութագրել կոնդենսացման և գոլորշիացման եղանակները: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով:  Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, 

պատկերներ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել զանգվածափոխանակման պրոցեսները և ապարատները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է դիֆուզիայի պրոցեսը, 

2) բնութագրում է ադսորբցիայի և աբսորբցիայի պրոցեսները, 

3) բնութագրում է բյուրեղացման պրոցեսը, 

4) բնութագրում է ջրազրկման` չորացման պրոցեսը, նրա տեսակները, 

5)  ներկայացնում է զանգվածափոխանակման  պրոցեսները և ապարատների աշխատանքի սկզբունքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի բնութագրել դիֆուզիայի, ադսորբցիայի և աբսորբցիայի պրոցեսները, բյուրեղացման պրոցեսը, 

ջրազրկման` չորացման պրոցեսը և նրա տեսակները, ներկայացնել զանգվածափոխանակման  պրոցեսների 

ապարատների աշխատանքի սկզբունքը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով:  Ուսուցման 

համար անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, 

պատկերներ, տեխնոլոգիական սարքավորումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-007 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կառավարման վերաբերյալ։ Ավարտելով այս 

մոդուլը՝ ուսանողը կիմանա կառավարման հիմնադրույթները, գործածվող եզրույթները և կկարողանա իրականացնել 

պարզ քայլեր այդ ուղությամբ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից 

 



տեսական ուսուցում`  46 ժամ 

գործնական աշխատանք` 44 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) ներկայացնի կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները, 

2) ներկայացնի կառավարչի գործունեությունը, 

3) կառավարի աշխատակիցների գործունեությունը, 

4) տիրապետի ինքնակառավարման սկզբունքներին, 

5) կարողանա ներկայացնել արտադրության կառավարման առանձնահատկությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման եզրույթները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործառույթները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ձևերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ռեսուրսները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է  գրավոր հարց ու պատասխանի միջոցով: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, 

 կառավարման գործառույթները, եզրույթները, ձևերը և ռեսուրսները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է 

անսխալ պատասխանի տրված հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման 

 



ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կառավարչի գործունեությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարչի դերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մակարդակները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարիչի վերաբերմունքը աշխատակիցների նկատմամբ, 

4) ճիշտ է կազմում աշխատանքային պլանը,  սահմանում և իրականացնում նպատակը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն մի շարք հարցեր կառավարչի գործունեության, կառավարման մակարդակների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի 

կազմել պայմանական ընկերության արտադրության համար պայմանական աշխատանքային պլան և կազմակերպել դրա 

իրականացումը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կառավարչի դերը և կառավարման մակարդակները, 

 կառավաչին անհրաժեշտ անձնական որակները, 

 աշխատանքային պլանի կազմման և իրագործման սկզբունքները: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կազմում և ներկայացնում 

աշխատանքային պլանը, սահմանում նպատակը և հիմնավորում է դրա իրատեսական լինելը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման, գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն 

իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում  

կբերվեն  իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ:  

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կառավարել աշխատակիցների գործունեությունը 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթները, 

2)  ճիշտ է կատարում աշխատանքի բաժանում, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի դերը, նշանակությունը, հասկացությունը, զարգացման կարևորությունը, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի մոտիվացման, շահագրգռման անհրաժեշտությունը, ձևերը, մեթոդները, 

5)  ճիշտ է կատարում արդյունքների չափում և գնահատում, 

6)  ճիշտ է ներկայացնում աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման ձևրը, 

7)  ճիշտ է կազմում աշխատանքի նկարագրությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ 

Կհանձնարարվի կազմել պայմանական ընկերության արտադրության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների 

համար աշխատանքի նկարագրություն, առաջադրված իրավիճակում իր ենթակայության ներքո գտնվող 

աշխատակիցների համար կատարել աշխատանքի բաժանում, ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի իրականացնել 

արդյունքների չափում և գնահատում: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթները, 

 աշխատանքի բաժանման սկզբունքները,  

 մարդկային ռեսուրսի դերը, նշանակությունը, հասկացությունը, զարգացման կարևորությունը, 

 մոտիվացման, շահագրգռման անհրաժեշտությունը, ձևերը, մեթոդները, 

 արդյունքների չափման և գնահատման եղանակները, 

 աշխատակիցների վերապատրաստումների անհրաժեշտությունը, կարևորությունը և ձևերը, 

 աշխատանքի նկարագիր կազմելու եղանակները: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հիմնական հարցերին, կազմում և 

ներկայացնում է առաջադրանքը` հիմնավորելով այն: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն 

 



իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում  

կբերվեն  իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ:  

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`    10 ժամ 

գործնական աշխատանք`      8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ինքնակառավարման սկզբունքներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում “ինքնակառավարում” հասկացողությունը, ինքնակառավարման համակարգի ուղղությունները. 

2) ճիշտ է կիրառում անձնական աշխատանքի տեխնիկայի հմտությունները, 

3) ճիշտ է կիրառում ղեկավարի աշխատանքի նորմավորման մեթոդները, 

4) ճիշտ է պլանավորում և վերահսկում ժամանակային ռեսուրսների օգտագործումը, 

5) ճիշտ է վերլուծում իր աշխատանքային ժամերի ծախսերը, կարողանում կրճատել ժամանակի կորուստները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է  գործնական առաջադրանքների և իրավիճակային խնդիրների միջով: ՈՒսանողին 

կառաջադրվի պայմանական իրավիճակ, որի ժամանակ ուսանողը ցուցաբերում է ինքնակառավարման դրսևորումներ՝ 

կարողանալով պլանավորել իր ժամանակը, հանձնարարությունների կատարման հաջորդականությունը, մշակում է իր 

աշխատանաքի տեխնիկան, նորմավորում աշխատանաքը, նվազեցնում ժամանակային և աշխատանքային արդյունքների 

կորստի (ռիսկի) հավանականությունը։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 ինքնակառավարման սկզբունքները, 

 աշխատանքի պլանավորում և ժամանակի կառավարում: 

  Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում տրված 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝     16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կարողանալ ներկայացնել արտադրության կառավարման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում արտադրության քաղաքականությունը, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացը, 

3)  ճիշտ է մեկնաբանում արտադրության պլանը, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում արտադրության կառավարման հսկողությունը (PDCA շրջանը): 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն մի շարք հարցեր արտադրության քաղաքականության, արտադրական գործընթացի, արտադրության պլանի, 

արտադրության կառավարման հսկողության վերաբերյալ, կտրվի պայմանական ընկերության արտադրության պլան և 

կառաջարկվի այն մեկնաբանել: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 արտադրության կառավարման հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները, 

 արտադրության կառավարման հսկողությունը (PDCA շրջանը): 

  Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում տրված 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն 

իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին:  

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-008 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական 

հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ 

 



գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ 

սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները:   

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        22 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլի 1 և 2 ուսումնառության արդյունքներն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չէ: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի 

մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն 

համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:  

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը, 

2) ներկայացնի կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը, 

3) կատարի շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ, 

4) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատի օգտագործման արդյունավետությունը, 

5) կատարի ծախսերի հաշվարկ, ձևավորի ապրանքի /ծառայության/ գինը, 

6) մշակի բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր, 

7) հաշվի հարկեր, տուրքեր, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ: 

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

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը և ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում, 

3) բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի անձնային հատկանիշների կարևորությունը հիմնավորում է, 

4) բիզնես-գործունեության համար սեփական հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է, 

 



5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում, 

7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները, 

8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և անհատական գործնական առաջադրանքների հիման 

վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվում է բիզնես-գաղափարի և բիզնես-գործունեության հիմնական 

հասկացությունների վերաբերյալ ուսանողների յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով նրանք ըստ իրավիճակի ներկայացնում և հիմնավորում են կոնկրետ բիզնես-գաղափար, 

որոշակիացնում են իրենց նախընտրած գործունեության տեսակը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Բիզնես-գաղափարը որպես բիզնես-գործունեության մեկնակետ, դրա ձևավորման նախադրյալները:  

 Բիզնես-գաղափարի իրատեսությունը հիմնավորող ցուցիչները: 

 Օրենսդրական դաշտի պահանջները հաշվի առնելու կարևորությունը: 

 Գործարար միջավայրի օբյեկտիվ գնահատման կարևորությունը և մոտեցումները: 

 Սեփական գործարար հնարավորությունների բացահայտումը և անաչառության կարևորությունը: 

 Բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի ոլորտի ընտրությունը: 

 Տեսլականի, նպատակի և ռազմավարության հստակ և հիմնավորված ձևակերպումը:  

 Վերջնական բիզնես-գաղափարի գնահատումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է հիմնավորված 

եզրահանգումներ անելու ունակություն, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ներկայացնում է տվյալ 

իրավիճակում առավել նախընտրելի ու հիմնավորված լուծումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքների 

անհրաժեշտ փուլերում անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան՝ հետագա քննարկման ուղղությունները ձևավորելու 

համար: 

 



Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլիպչարտ, գունավոր թղթեր, ամրակներ, տարբեր գույնի մարկերներ, ուսուցողական 

իրավիճակների նկարագրեր, բիզնես-գաղափարների հաջողված օրինակներ, տեսլականի, նպատակի և 

ռազմավարության ուսուցողական ձևակերպումներ՝ նաև ոչ հստակ ձևակերպված: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության կազմակերպչա-իրավական ձևերի բնութագիրը ճիշտ է, 

2) կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը ճիշտ է, 

3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է, 

5) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ է, 

6) աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր է, 

7) աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է, 

8) կազմակերպության կառավարմանն առընչվող փաստաթղթերի ձևավորումը ամբողջական և հիմնավոր է, 

9) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է, 

10) կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է: 

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

Թեստերի միջոցով ստուգվում է տարբեր կազմակերպչա-իրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների, դրանց 

կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական հանձնարարությունների 

միջոցով ուսանողը պետք է տրված պայմաններին համապատասխան կազմի տարբեր փաստաթղթեր: Գործնական 

հանձնարարությունները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը:  

 Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները: 

 



 Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: 

 Գործընթացի օրենսդրական կարգավորումը:Կազմակերպության կանոնադրությունը: 

 Կառավարման ապարատի կառուցվածքը, ստորաբաժանումները: 

 Կառավարման բաժինների առանձնացման սկզբունքները: 

 Աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտությունը, աշխատատեղերի ձևավորման մոտեցումները տարբեր մեծության 

կազմակերպություններում: 

 Կազմակերպության փաստաթղթային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, փաստաթղթերի ձևավորման 

կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում ճիշտ, ոչ 

էական թերություններով, իսկ գործնական առաջադրանքները տրված պայմաններին համապատասխան կատարվում է 

ճիշտ: 

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

անհրաժեշտ է կիրառել առանձին իրավիճակների խմբային քննարկումներ: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ, առանձին 

կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման, աշխատողների ֆունկցիաների սահմանման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում «շուկա» հասկացությունը, 

2) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

3) շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է, 

4) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում, 

5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է, 

6) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է, 

 



7) շուկայի վրա ազդող գործոնների և գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է, 

8) շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է, 

9) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է, 

10) մարքեթինգի գաղափարների /4P և 7P/ նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում, 

11) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված է:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների, խմբային քննարկումների և գործնական 

հանձնարարությունների հիման վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվելու է շուկայի վերաբերյալ հիմնական 

հասկացությունների ճիշտ ընկալման ուսանողի կարողությունը, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նա 

կատարելու է իրավիճակին համապատասխան եզրահանգումներ /հնարավորության դեպքում կարող են օգտագործվել 

նաև ուսանողների ինքնուրույն դիտարկումների ու հետազոտությունների արդյունքները/: Արդյունքները անհրաժեշտ է 

քննարկել խմբում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Շուկայի բնութագիրը: Շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղղությունները: 

 Շուկայի հետազոտության գործընթացը: 

 Շուկայական պահանջարկի գնահատումը: 

 Շուկայի վրա ազդող գործոնները, գնորդի վարքագիծը: 

 Մրցակցություն, դրա գնահատումը: 

 Շուկայի հատվածավորումը: 

 Մարքեթինգի 4 և 7 P-երը:  

 Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և մշակման կարևորությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստային և գործնական առաջադրանքները ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ է կատարում, իսկ խմբային քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է իրավիճակին հիմնավորված 

արձագանքելու ունակություններ: 

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

 



ընթացքում ըստ իրավիճակների անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, շուկայական իրավիճակների նկարագրեր, տիպական իրավիճակներում 

առավել հիմնավորված լուծումների օրինակներ, գործնական կիրառություն ունեցող փաստաթղթերի նմուշներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում, 

2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորում է, 

3) նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է, 

4) աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և դրանց առընչվող ցուցանիշների մեկնաբանությունը ճիշտ է, 

5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների մեծության ձևավորման 

մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում, 

6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է, 

7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է, 

9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և 

արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, 

10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների գնահատումը 

ճիշտ է, 

11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների 

եզրահանգումները հիմնավոր է: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է ըստ ռեսուրսների տարբեր խմբերի հաշվել առավել ընդհանուր նշանակություն 

ունեցող ցուցանիշները: Նպատակահարմար է գործնական առաջադրանքները հանձնարարել փուլերով՝ ըստ ռեսուրսների 

խմբերի: Քննարկումների ընթացքում նրանք ոչ միայն գնահատելու են ստացված արդյունքները, այլ նաև առաջարկելու են 

լուծումների սեփական տարբերակները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Կազմակերպության ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը:  

 Նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսներ, դրանց կազմը:  

 Հիմնական կապիտալ և շրջանառու կապիտալ: Ֆինանսական ռեսուրսներ: 

 Ռեսուրսների մեծությունը բնութագրող ցուցանիշները:  

 Ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները մեթոդապես ճիշտ են կատարվում: 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել ապրանքի /ծառայության/ գինը 

Կատարման չափանիշներ 1) «ծախս» հասկացության բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը, 

3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները և վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ է, 

5) ապրանքների տարբեր տեսակների և ծառայությունների տարբեր խմբերի համար պահանջվող ծախսերի կազմը 

հիմնավոր է ներկայացնում, 

6) ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում, 

 



7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում, 

8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը, 

9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում, 

10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է, 

11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է: 

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

հանձնարարվելու է ըստ ծախսերի առանձին հոդվածների կատարել միավոր արտադրանքի կամ ծառայության համար 

դրանց հաշվարկներ և որոշել ինքնարժեքն ու գինը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

Արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերի հասկացությունը: 

ՈՒղղակի և անուղղակի ծախսեր, կայուն և փոփոխական ծախսեր: 

 Ծախսերի մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

 Ծախսերի հաշվապահական ձևակերպման կարգը: 

 Անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումը: 

 Միավորի ինքնարժեքի ծախսային հոդվածները: 

 Ինքնարժեքի հաշվարկը: 

 Շահույթի նորմայի հասկացությունը և կիրառումը: 

 Արտադրանքի գնի մեծության հաշվարկը:  

 Անհատական գնից շուկայական գնին անցման գործընթացը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում է ճիշտ: 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ, հաշվարկների 

կատարման ընթացքում օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ է, 

3) բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը և ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն, 

5) SWOT վերլուծության արդյունքները կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում, 

6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված է, 

7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է սահմանվել, 

9) բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ռիսկերը և դրանց հաղթահարման քայլերը 

հիմնավոր են: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է կազմված բիզնես պլանի հիման վրա, որում պետք է արտացոլված լինեն 

նախատեսված բիզնես գործունեության վերաբերյալ բոլոր հայտնի տեղեկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Բիզնես պլանի բովանդակությունը և բաժիններում ներառվող հարցերը:  

 Բիզնես պլանի կազմման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, դրանց աղբյուրները: 

 SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառումը պլանը կազմելու ժամանակ: 

 Բիզնես պլանի կատարման գործողությունների ծրագիրը, դրա կազմման մոտեցումները: 

 Գործողությունների ժամանկացույցը: 

 Պլանի կատարման հնարավոր ռիսկերը, դրանց հաղթահարման միջոցառումները: 

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

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

 



բիզնես պլանի բովանդակությանը համապատասխան ձևաթղթեր, մեթոդական հանձնարարականներ, պլանը կազմելու 

համար օգտագործվող ելակետային տվյալներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, 

3) հարկերի և տուրքերի մեծությունը հաշվելու համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է 

կատարում, 

4) հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, 

6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, 

8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, 

9) ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է ներկայացնում: 

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

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել հարկերի և տուրքերի գումարները, լրացնել ֆինանսական հաշվետվություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի և տուրքերի տեսակները, դրանց տնտեսական 

նշանակությունը:  

 Հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները: 

  Հարկերի հաշվարկման կարգը և դրույքաչափերը: 

  Հարկատուների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության պահանջների պահպանման համար:  

 Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը:  

 



 Ստուգումների անցկացումը, կարգը: 

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

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

ուսումնական նյութեր, հարկերի վերաբերյալ օրենքներ և նորմատիվ փաստաթղթեր, մեթոդական նյութեր, 

հաշվետվությունների ձևաթղթեր, հաշվարկները կատարելու համար օգտագործվող ելակետային նյութերի փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-009 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ստանդարտացման, հավաստագրման և չափագիտության վերաբերյալ 

գիտելիքներ,ստանդարտներից և տեխնիկական կանոնակարգերից օգտվելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`  30 ժամ, 

գործնական աշխատանք` 24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) նեկայացնի մսի և  մսամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները և տեխնիկական կանոնակարգերը, 

2) ներկայացնի արտադրանքի հավաստագրման գործընթացը, 

3) ներկայացնի չափումների տեսակները, միջոցները, ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նեկայացնել մսի և  մսամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները և տեխնիկական կանոնակարգերը  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ստանդարտների տեսակները (միջազգային, տարածաշրջանային, ազգային և կազմակերպության) և 

նշանակությունը, 

 



2) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի վերաբերյալ գործող տեխնիկական կանոնակարգերը, 

4) կարողանում է օգտվել ստանդարտներից և տեխնիկական կանոնակարգերից, 

5) ճիշտ է ներկայացնում հումքի և նյութերի ծախսի  նորմաները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում մթերքի պատրաստման ընթացքում թույլատրելի կորուստների չափերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է ուսուցման ընթացքում հարց ու պատասխանների, խմբային քննարկումների և 

գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է 

կարողանա բացահայտել ստանդարտների համակարգի տարրերի միջև կապը: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է, 

տեխնիկական կանոնակարգերից օգտվելով, ձևավորել ոչ պակաս 3 ապրանքատեսակի ստանդարտներում ներառվող 

ցուցանիշները: Մեկնաբանել հումքի և նյութերի ծախսի և արտադրությունում մթերքի պատրաստման ընթացքում 

թույլատրելի կորուստների չափերի նորմատիվները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսի և մսամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները և տեխնիկական կանոնակարգերը, 

 հումքի և նյութերի ծախսի նորմաները և թույլատրելի կորուստների չափերը: 

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

գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ, քննարկման ժամանակ կարողանում է պաշտպանել իր 

տեսակետը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական ու մեթոդական գրականություն, ուղեցույցներ, տարբեր ստանդարտներ և նույն նշանակության այլ 

նորմատիվ փաստաթղթեր, տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արտադրանքի հավաստագրման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հավաստագրման էությունը և  ձևերը, 

 



2) թվարկում է հավաստագրման մասնակիցներին և նրանց գործառույթները, 

3) ներկայացնում է հավաստագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացման կարգը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է ուսուցման ընթացքում հարց ու պատասխանի, խմբային քննարկումների և 

գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է 

կարողանա մեկնաբանել հավաստագրման էությունը և ձևերը, դրա մասնակիցներին և նրանց գործառույթները: 

ՈՒսանողին հանձնարարվելու է լրացնել հավաստագրման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի նմուշներ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հավաստագրման ձևերը և դրա մասնակիցները, 

 հավաստագրման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի նմուշների լրացման կարգը: 

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

գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ, քննարկման ժամանակ կարողանում է պաշտպանել իր 

տեսակետը 

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

բնագավառի վերաբերյալ Հայաստանի միջազգային պայմանագրերը, Հայաստանի օրենքները, գերատեսչական 

նորմատիվ ակտերը, ձևաթղթեր, ուսումնական և ցուցադրական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չափումների տեսակները, միջոցները, ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության էությունը և խնդիրները, 

2) ներկայացնում է չափագիտության համար պատասխանատու մարմինների լիազորությունները, 

3) ներկայացնում է չափումների տեսակները և միջոցները,  

4) ներկայացնում է չափումների ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները: 

Գնահատման միջոցը Սովորողին կհանձնարարվի ներկայացնել չափագիտության էությունը և խնդիրները, դրա համար պատասխանատու 

ինստիտուցիոնալ մարմինները: Կատարել տարբեր տեսակի չափումներ՝ ընտրելով համապատասխան միջոցները, 

 



ստուգել դրանց ճշտությունը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 չափումների տեսակները, միջոցները և պատասխանատու մարմինների լիազորությունները, 

 ստուգարափման մեթոդները և մեխանիզմները: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել հանձնարարությունները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ուսուցման  և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական ու մեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,տարբեր տեսակի չափիչ և ստուգիչ 

սարքավորումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-010 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մսի և մսամթերքի  արտադրության կազմակերպման 

ընթացքում գործածվող հիմնական մասնագիտական եզրույթների վերաբերյալ և ձևավորել դրանք ճիշտ կիրառելու 

կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ, որից  

տեսական ուսուցում`     12 ժամ, 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է ՝ 

1) ներկայացնի մսի և մսամթերքի արտադրության կազմակերպման հետ կապված հիմնական մասնագիտական 

եզրույթները և  դրանց նշանակությունը, 

2) դասակարգի մսամթերքն՝ ըստ տեսակների, 

3) ներկայացնի մսի և մսամթերքի քիմիական կազմը և հատկությունները։ 

 



Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մսի և մսամթերքի արտադրության կազմակերպման հետ կապված հիմնական մասնագիտական 

եզրույթները և  դրանց նշանակությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մասամթերքի արտադրության հետ կապված հիմնական մասնագիտական եզրույթներն ու 

դրանց նշանակությունը, 

2) ճիշտ է թվարկում և արտասանում մսի և մսամթերքի արտադրության հետ կապված հիմնական մասնագիտական 

եզրույթները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կհանձնարարվի թեստային առաջադրանք:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսի և մսամթերքի դերը և նշանակությունը մարդու օրգանիզմի կենսագործունեությունում, 

 մսի քիմիական կազմը, դրա բաղադրիչները, 

 մսի և մասամթերքի արտադրության հիմնական մասնագիտական եզրույթներն ու դրանց նշանակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ հարցերին ճիշտ է պատասխանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ  

մեթոդական ցուցումներ, պաստառներ, մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`   4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Դասակարգել մսամթերքն՝ ըստ տեսակների 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում մսամթերքի տեսակները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տեսակի մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությւունները, 

3) ճիշտ է դասակարգում մսամթերքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք, որով կհանձնարավի` 

մսամթերքը դասակարգել ըստ տեսակների, ապա ըստ ջերմային մշակման։ 

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսամթերքի դասակարգումը, 

 մսամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ընդհանուր առմամբ հարցերին ճիշտ է պատասխանում, իսկ 

գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ  

ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հնարավորության դեպքում նաև մսամթերքի տեսականի: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`   4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մսի և մսամթերքի քիմիական կազմը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների միջին քիմիական կազմը, 

2) ճիշտ է տարբերակում տարբեր տեսակի մսամթերքների  քիմիական կազմը, 

3) ճիշտ է բնութագրում քիմիական կազմի ազդեցությունը մսի և մսամթերքի որակի վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք, որով կհանձնարավի` միսը 

և մսամթերքը դասակարգել ըստ քիմիական կազմի ։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսի և մսամթերքի դասակարգումը, 

 մսի և մսամթերքի առանձնահատկությունները՝ կախված քիմիական բաղադրիչներից։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ընդհանուր առմամբ հարցերին ճիշտ է պատասխանում, իսկ 

գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ  

ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, մսի և մսամթերքի տեսականի: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4  ժամ 

գործնական աշխատանք`  2 ժամ 

 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել արտադրության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ 

հաշվետվությունների և պահանջագրերի 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 չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) կազմի և ներկայացնի հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ, 

2) կազմի և ներկայացնի պահանջագիր անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ, 

3) կազմի ընդունման-հանձման ակտեր: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել և ներկայացնել հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ուսումնասիրություն կազմակերպությունում առկա ռեսուրսների վերաբերյալ, 

2) ճիշտ է կազմում հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ, 

3) ճիշտ է կատարում ներկայացված հաշվետվությունների արխիվացումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելվելու է գրավոր հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

Ուսանողին կտրվեն մի շարք հարցեր կազմակերպության ռեսուրսների`  ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված 

ռեսուրսների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի նաև պայմանական կազմակերպության համար կազմել հաշվետվություն 

ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ, որից հետո կհանձնարարվի արխիվացնել 

այն, կամ ներկայացնել արխիվացման ձևերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 



 հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները, հաշվետվությունների ձևերը, 

 հաշվետվությունների արխիվացման ձևերը: 

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ըստ կատարման չափանիշների հարցերին տրված են ճիշտ պատասխաններ և 

հաշվետվությունը կազմված է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով:Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ՀՀ օրենսդրական ակտեր, ձևանմուշներ, 

խնդիրներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         10 ժամ   

գործնական աշխատանք՝   12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել և ներկայացնել պահանջագիր անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշարկում անհրաժեշտ ռեսուրսները արտադրության կազմակեպման համար, 

2) ճիշտ է կազմում պահանջագիր` ըստ ռեսուրսների անհրաժեշտ չափաքանակի: 

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի իրավիճակային խնդիր, որով նա ըստ իրավիճակի կորոշարկի արտադրության համար 

անհրաժեշտ ռեսուրսների քանակը և կկազմի դրանց համար պահանջագիր: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 պահանջագրերի կազմման ձևերը, 

 անհրաժեշտ ռեսուրսների որոշարկման սկզբունքները: 

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարված է ճիշտ և ուսանողը կարողանում է հիմնավորել 

առաջադրանքի իր լուծումը 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով:Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ձևանմուշներ, խնդիրներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝           10  ժամ  

գործնական աշխատանք՝   12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել ընդունման-հանձման ակտեր 

 



Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ընդունման-հանձման ակտերի նշանակությունը, 

2) ներկայացնում է ընդունման-հանձման ակտերի  կազմման սկզբոււնքները, 

3) կազմում է ընդունման-հանձնման ակտեր: 

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի տարբեր իրավիճակների համար կազմել ընդունման-հանձնման ակտեր: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 ընդունման-հանձնման ակտերի ձևերը, 

 ընդունման-հանձնման ակտերի կազմման սկզբունքները: 

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարվել է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝           4 ժամ   

գործնական աշխատանք՝   6 ժամ    

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-012 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսի և մսամթերքի պաղեցման, սառեցման, սառնարանային մշակման և 

պահպանման, ապասառեցման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքներ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝          26  ժամ      

գործնական աշխատանք՝   46 ժամ    

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-002 «Մսի և մսամթերքի 

կենսաքիմիա», ՄՄԱՏ-5-19-003 «Մսի և մսամթերքի մանրէաբանություն»  և ՄՄԱՏ-5-19-010 «Մասնագիտական 

եզրույթներ»  մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1) ներկայացնի  սառնարանային տեխնոլոգիայի կիրառության եղանակները և դերը մսարդյունաբերությունում,  

 



2) ներկայացնի մսի և մսամթերքի պաղեցման և սառեցման տեխնոլոգիան, 

3) ներկայացնի մսի և մսամթերքի ապասառեցման տեխնոլոգիան: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  սառնարանային տեխնոլոգիայի կիրառության եղանակները և դերը մսարդյունաբերությունում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սառնության նշանակությունը մսարդյունաբերությունում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում սառնության օգնությամբ մսի և մսամթերքի պահպանման առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է բնութագրում մսի և մսամթերքի սառնարանային պահպանման ժամկետների ավելացման եղանակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումներ կատարելու հիման վրա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսարդյունաբերությունում սառնարանային տեխնոլոգիայի նշանակությունը, 

 կիռավող սառնարանային եղանակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է ճիշտ 

պատասխաններ, հիմնավորում է իր տեսակետը և հարցերին պատասխանում է հիմնականում ճիշտ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝             10  ժամ 

գործնական պարապմունք՝   12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մսի և մսամթերքի պաղեցման և սառեցման տեխնոլոգիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաղեցման ու սառեցման գործընթացների բնութագրերը, դրանց եղանակները և միմյանց միջև 

եղած տարբերությունը, 

2) ճիշտ է բնութագրում սառնության դերը մսի բակտերիոցիդ հատկությունների պահպանման վրա` նախնական մշակման 

ժամանակ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում արագ պաղեցման կամ սառեցման դերը մսի և մսամթերքի արտադրության ժամանակ, 

 



4) ճիշտ է ներկայացնում սուբլիմացիոն չորացման տեխնոլոգիան: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումներ կատարելու հիման վրա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսարդյունաբերությունում պաղեցման և սառեցման տեխնոլոգիայի նշանակությունը, 

 կիռավող պաղեցման և սառեցման եղանակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է ճիշտ 

պատասխաններ, հիմնավորում է իր տեսակետը և հարցերին պատասխանում է հիմնականում ճիշտ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝             10  ժամ 

գործնական պարապմունք՝   18  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մսի և մսամթերքի ապասառեցման տեխնոլոգիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսի և մսամթերքի ապասառեցման եղանակները և կիրառման ոլորտը, 

2) ճիշտ է բնութագրում ապասառեցված հումքին ներկայացվող պահանջները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ապասառեցման տեխնոլոգիական պարամետրերը, 

4) ճիշտ է հաշվարկում ապասառեցումից հետո ջրի զանգվածային կորուստները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումներ կատարելու հիման վրա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսարդյունաբերությունում ապասառեցման տեխնոլոգիայի նշանակությունը, 

 կիռավող ապասառեցման եղանակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է ճիշտ 

պատասխաններ, հիմնավորում է իր տեսակետը և հարցերին պատասխանում է հիմնականում ճիշտ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝             6  ժամ 

գործնական պարապմունք՝   16  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄՏ-5-19-013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսի և մսամթերքի արտադրությունում գործող տեխնիկական մեքենաների, 

սարքավորումների, գործիքների և այլ պարագաների դասակարգման, սպասարկման և շահագործման, դրանց 

սանիտարահիգիենիկ վիճակի պահպանման հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      32 ժամ 

գործնական աշխատանք` 58 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի` ԱԱՕ-5-19-001 «Աշխատանքային 

անվտանգություն և առաջին օգնություն», ՄՄԱՏ-5-19-004 «Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում» և ՄՄԱՏ-5-19-010 

«Մասնագիտական եզրույթներ» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է `  

1) կատարի գործիքների և տարաների նախապատրաստում և շահագործում,  

2) կատարի մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և տեխնիկական  սպասարկում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել գործիքների և տարաների նախապատրաստում և շահագործում 

Կատարման չափանիշներ 1) դասակարգում է գործիքները՝ կախված արտադրական առանձնահատկություններից, 

2) նախապատրաստում է գործիքները և տարաները արտադրական գործընթացը անխափան կազմակերպելու համար, 

3) ճիշտ է շահագործում գործիքները տեխնոլոգիական տարբեր փուլերում, 

4) պահպանում է սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման վրա: Ուսանողին 

 



կհանձնարարվի տերբեր իրավիճակների համար նախապատրաստել անհրաժեշտ գործիքները և տարաները, կատարել 

գործքների շահագործում`ըստ նշանակության: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 գործիքների և տարաների տեսակները, դրանց նախապատրաստման առանձնահատկությունները, 

 գործիքների շահագործման եղանակները և անվտանգության կանոնները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականը կատարել է ճիշտ և պահպանել է  

սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, գործիքներ և տարաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  18 ժամ 

գործնական աշխատանք` 28 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և տեխնիկական  սպասարկում 

Կատարման չափանիշներ 1) դասակարգում է մեքենաների և սարքավորումների պատկանելիությունը՝ կախված արտադրության 

առանձնահատկություններից, 

2) ճիշտ է շահագործում մեքենաները և սարքավորումները արտադրական տարբեր փուլերում, 

3) ճիշտ է վերացնում սարքավորումների թեթև անսարքությունները, 

4) բարդությունների դեպքում ճիշտ ժամանակին է դիմում վերադասին օգնության համար, 

5) պահպանում է սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է 

կարողանա քանդել և հավաքել պայմանական սարքավորումը կամ մեքենան, բացատրել դրա աշխատանքային 

սկզբունքը, շահագործել այն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մեքենաների և սարքավումների տեսակները (այդ թվում նաև փաթեթավորման),  

 տարածված թեթև անսարքությունները, 

 



 մեքենաների և սարքավումների շահագործման եղանակները, 

 սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականը կատարել է ճիշտ և պահպանել է  

սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, մինի սարքավորումներ և 

մեքենաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  14 ժամ 

գործնական աշխատանք` 30 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԻ ԵՎ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ,  ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՈՒՄ, ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄՏ-5-19-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսամթերքի  փաթեթավորման, տարայավորման և պիտակավորման 

կարողություններ և հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`       16 ժամ 

գործնական աշխատանք`  20 ժամ 

Մուտքային պահանջները Մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժաեշտ է ուսումնասիրել ՄՄՏ-5-19-012 «Մսամթերքի սառնարանային 

տեխնոլոգիա» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է `  

1) դասակարգի տարաները, թվարկի տարաներին ներկայացվող պահանջները, 

2) ներկայացնի փաթեթավորող նյութերի տեսակները, 

3) փաթեթավորի տարաները, 

4) պիտակավորի պատրաստի մթերքը, տարայավորի։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

 



բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել տարաները, թվարկել տարաներին ներկայացվող պահանջները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում տարաների տեսակները՝ կախված մսամթերքի առանձնահատկությունից, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում տարաներին ներկայացվող պահանջները, 

3) ճիշտ է կիրառում տարաներն՝ ըստ նշանակության: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է ճիշտ 

թվարկի ընտրի տարան, նշի առանձնահատկությունները և կիրառի դրանք՝ ըստ մսամթերքի տեսակի:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

  կախված մսամթերքի առանձնահատկությունից՝ տարաների տեսակները, 

 տարաներին ներկայացվող պահանջները, 

 տարաների կիրառումն՝ ըստ նշանակության: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականը կատարել է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,տարաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել փաթեթավորող նյութերի տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում պոլիէթիլենային, պոլիմերային, պլաստմասսե, ստվարաթղթե փաթեթանյութերը, 

2) ճիշտ է կիրառում ձգվող փաթեթավորող նյութերը, 

3) ճիշտ է կիրառում կծկվող փաթեթավորող նյութերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է թվարկի 

փաթեթավորման նյութերի տեսակները և առանձնահատկությունները, ճիշտ կիրառի դրանք:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 պոլիէթիլենային, պոլիմերային, պլաստմասսե, ստվարաթղթե փաթեթանյութերի բնութագրումը,  

 



 ձգվող փաթեթավորող նյութերի կիրառման առանձնահատկությունները, 

 կծկվող փաթեթավորող նյութերի կիրառման առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականը կատարել է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,տարաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Փաթեթավորել տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում մսամթերքին  համապատասխան մեխանիկական փաթեթավորման գործընթացը, 

2) ճիշտ է իրականացնում մսամթերքին համապատասխան վակուումային փաթեթավորման գործընթացը, 

3) ճիշտ է իրականացնում համապատասխան մսամթերքի  ստվարաթղթով փաթեթավորման գործընթացը, 

4) ճիշտ է ընտրում և կիրառում համապատասխան գործիքներն ու սարքերը, 

5) պահպանում է անվտանգության և սանիտարիայի կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է  գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է 

կարողանա փաթեթավորել տարաները՝ ըստ մսամթերքի տեսականու:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսամթերքին  համապատասխան մեխանիկական փաթեթավորման գործընթացը,  

 մսամթերքին համապատասխան վակուումային փաթեթավորման գործընթացը, 

 ստվարաթղթով փաթեթավորման գործընթացը, 

 համապատասխան գործիքների ու սարքերի ընտրությունը և կիրառումը, 

 անվտանգության և սանիտարիայի կանոնները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականը կատարել է ճիշտ և պահպանել է  

անվտանգության և սանիտարիայի կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

 



անհրաժեշտ է ունենալ  դիդակտիկ նյութեր,տարաներ, փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Պիտակավորել պատրաստի մթերքը, տարայավորել 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսամթերքի պիտակի բնութագիրը, 

2) ճիշտ է իրականացնում մսամթերքի   պիտակավորումը, 

3) ճիշտ է կատարում մսամթերքի  հատային սպառողական տարայավորումը, 

4) ճիշտ է կատարում մսամթերքի   խմբաքանակային սպառողական տարայավորումը, 

5) ճիշտ է ընտրում և կիրառում համապատասխան գործիքներն ու սարքերը, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարիայի կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողը պետք է 

կարողանա ճիշտ ընտրել հատային և խմբային տարաները, իրականացնել պիտակավորումը, տարայավորումը ՝ կախված 

մթերքի առանձնահատկություններից:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մսամթերքի պիտակի բնութագիրը,  

 մսամթերքի պիտակավորման գործընթացը, 

 մսամթերքի  հատային խմբաքանակային և սպառողական տարայավորման եղանակները, 

 սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը  հանձնարարականները կատարել է ճիշտ, պահպանել է  

սանիտարիայի, հիգիենայի և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար 

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, տարաներ, պիտակներ, 

տարբեր տեսակի մսամթերք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՊԱՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կենդանիների ուշաթափման, արյունազրկման, կաշվեհանման, մսեղիքի 

մասնատման, ներքին օրգանների հեռացման, մսեղիքների մաքրման, դրոշմավորման կազմակերպման և իրականացման 

հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      38 ժամ 

գործնական աշխատանք`  34  ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է `  

1) տիրապետի ուշաթափման ռեժիմների և սարքավորումների նախապատրաստման հմտություններին, 

2) իրականացնի արյունազրկման գործընթացը, 

3) իրականացնի կաշվեհանման գործընթացը, 

4) կատարի մսեղիքի մասնատում, ներքին օրգանների հեռացում, լվացում, 

5) կատարի մսեղիքի զգայորոշում, 

6) դրոշմավորի մսեղիքը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել ուշաթափման ռեժիմների և սարքավորումների նախապատրաստման հմտություններին 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ուշաթափման սարքի ռեժիմները` կախված կենդանու առանձնահատկություններից, 

2) ճիշտ է կատարում կենադանիների ուշաթափման գործընթացը, 

3) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին ուշաթափված կենդանիներին հոսքագիծ տեղափոխելու համար: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային և գործնական առաջադրանք: 

Թեստային առաջադրանքում կընդգրկվեն հարցեր տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների ուշաթափման 

ռեժիմների վերաբերյալ, իսկ գործնական առաջադրանքով կհանձնարարվի շահագործել ուշաթափման սարքը։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 կենդանիների ուշաթափման նպատակը, 

 ուշաթափման ռեժիմները` կախված կենդանիների առանձնահատկություններից, տեսակից, տարիքից, 

բտվածությունից, 

 ուշաթափման սարքերի կառուցվածքը, աշխատանքային սկզբունքը, շահագործումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, մուլյաժներ, ուշաթափման սարքեր, հնարավորության 

դեպքում գործնական առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել արյունազրկման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում արյունազրկումը, 

2) ճիշտ և ժամանակին է նախապատրաստում արյունահավաքման գործիքները, 

3) ճիշտ է ապահովում արյունահավաքման գործընթացի սանիտարա-հիգիենիկ պայմանները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային և գործնական առաջադրանք: 

Թեստային առաջադրանքում  կընդգրկվեն հարցեր արյունազրկման նպատակի, գործընթացի, արյունհավաքման 

գործիքների կիրառական նշանակության և սանիտարա-հիգիենիկ պայմանների պահպանման վերաբերյալ: Գործնական 

առաջադրանքով ուսանողին կհաձնարարվի իրականացնել արյունազրկման գործընթաց՝ պահպանելով սանիտարա-

հիգիենիկ կանոնները: 

 



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 արյունազրկման նպատակը,  

 արյունազրկման տեխնիկական միջոցները, 

 արյան հավաքման նպատակը, սանիտարա-հիգիենիկ կանոնների պահպանումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, մուլյաժներ, արյունհավաքման գործիքներ, 

հնարավորության դեպքում գործնական առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել կաշվեհանման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կենդանիների մասնակի կաշվեհանումը դանակներով, 

2) ճիշտ է նախապատրաստում հատուկ կաշվեհանման սարքավորումները և գործիքները, 

3) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին, 

4) ճիշտ է վերահսկում ջերմամշակման ռեժիմները խոզերի սպադի ժամանակ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային և գործնական առաջադրանք: 

Թեստային առաջադրանքում  կընդգրկվեն հարցեր տարբեր տեսակի կենդանիների մաշկահանման ռեժիմների, ճիգի 

անկյունների վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքով ուսանողին կհաձնարարվի իրականացնել որևէ կենդանու 

կաշվեհանման գործընթաց: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 մաշկահանման սկզբունքները, տեխնիկան, նպատակը, 

 մաշկահանման սարքավորումները և գործիքները, դրանց աշխատանքի սկզբունքները, 

 առանց կաշվեհանման խոզերի մշակման ժամանակ ջերմային ռեժիմների (շոգեխաշում) պահպանումը։ 

 



Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, մուլյաժներ,  գյուղատնտեսական կենդանիներ, 

կաշվեհանման սարքավորումներ և գործիքներ, հնարավորության դեպքում գործնական առաջադրանքը խորհուրդ է 

տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել մսեղիքի մասնատում, ներքին օրգանների հեռացում, լվացում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում  էլեկտրական և այլ սարքավորումները, 

2) ճիշտ է կատարում ներքին օրգանների հեռացման հաջորդականությունը, 

3) հսկում է լվացման և չորացման գործընթացները, 

4) ճիշտ է վերացնում սպանդի ժամանակ առաջացած խոտանները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային և գործնական 

առաջադրանք: Թեստային առաջադրանքում  կընդգրկվեն հարցեր մսեղիքի մասնատման, ներքին օրգանների 

հեռացման, լվացման և որակավորման վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքով ուսանողին կհաձնարարվի մույլաժի 

վրա ցուցադրել և մեկնաբանել մսեղիքի մասնատման, ներքին օրգանների հեռացման, լվացման ձևերը:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 մսեղիքի կրծոսկրի կտրում և ներքին օրգանների հեռացում, 

 ներքին օրգանների զննում և տեսակավորում,  

 մսեղիքների չոր և թաց մաքրում։   

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

 



թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, մուլյաժներ, սարքավորումներ և գործիքներ, 

հնարավորության դեպքում գործնական առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել մսեղիքի զգայորոշում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մսեղիքի ձևաբանական պատկանելիությունը, 

2) ճիշտ է դասակարգում և որակավորում մսեղիքները, 

1) ճիշտ է ներկայացնում մսեղիքների զգայորոշման ցուցանիշները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային և գործնական 

առաջադրանք: Թեստային առաջադրանքում կներառվեն հարցեր  մսեղիքի զգայաբանական ցուցանիշների վերաբերյալ։ 

Գործնական առաջադրանքով ուսանողին կհաձնարարվի տարբեր տեսակի գյուղատնտեսական կենդանիների մսեղիքի 

օրինակով  մեկնաբանել զգայաբանական ցուցանիշների որոշման եղանակները:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 մսեղիքի ապրանքային տեսքի որոշումը, 

 մսեղիքի համի և հոտի որոշումը,  

 մսեղիքների կոնսիստենցիայի և թարմության որոշումը։   

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, դրոշմանշաններ, տարբեր կենդանիների մսեղիքի 

հատվածներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4  ժամ 

գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Դրոշմավորել մսեղիքը 

 



Կատարման չափանիշներ 2) տարբերում է դրոշմավորման նշանները, 

3) ճիշտ է դասակարգում և որակում մսեղիքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային առաջադրանք և գործնական 

առաջադրանք: Թեստային առաջադրանքով ուսանողը պետք է ճիշտ ընտրի, թե որ տեսակի մսեղիքն է 

համապատասխանում տվյալ դրոշմին:  Գործնական առաջադրանքով ուսանողին կհաձնարարվի իրականացնել մսեղիքի 

դրոշմավորում: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 մսեղիքների տեսակավորումը, 

 մսեղիքների դրոշմավորման նպատակը, սկզբունքը, ձևերը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում թեստի 

հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, դրոշմանշաններ, տարբեր կենդանիների մսեղիք,  

հնարավորության դեպքում գործնական առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  8  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-016 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել թռչունների ընդունման, ուշաթափման, արյունազրկման, փետրահանման, 

ներքին օրգանների հեռացման, լվացման, դրոշմավորման կազմակերպման հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      28    ժամ 

գործնական աշխատանք`  44  ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

 



վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ»  մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) իրականացնի թռչունների ընդունում և ուշաթափում, 

2) իրականացնի փետրահանման գործընթացը, 

3) կազմակերպի մսեղիքների վերջնական մշակումը, 

4) կազմակերպի փետրահումքի մշակումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել թռչունների ընդունում և ուշաթափում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում ուշաթափման ռեժիմները` կախված թռչունների տեսակից,  

2) ճիշտ է նախապատրաստում անհրաժեշտ սարքավորումները և գործիքները, 

3) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ աշխատողներին ուշաթափված թռչուններին հոսքագիծ տեղափոխելու համար: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կհանձնարարվի գործնական առաջադրանք, որով կհանձնարարվի 

իրականացնել թռչունների ընդունում և ուշաթափում: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 թռչունների տեսակները, բնութագրերը, 

 թռչունների ուշաթափումը, տեխնիկան, 

 թռչուններին կախովի գիծ  տեղափոխելու տեխնիկական միջոցները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, անհրաժեշտ գործիքներ և սարքավորումներ, գործնական 

առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել փետրահանման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ապահովում ջերմային մշակման ռեժիմները, 

2) ճիշտ է կատարում տեխնիկական սպասարկման պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կհանձնարարվի գործնական առաջադրանք, որով պետք է 

իրականացնի թռչունների փետրահանում՝ պահպանելով ջերմային ռեժիմները ըստ թռչունների 

առանձնահատկությունների։ 

  Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 թռչունների փետրահանման տեխնիկան, նպատակը, 

 շոգեխաշման ջերմային ռեժիմները, տևողությունը, 

 խանձման վառարանի աշխատանքային սկզբունքը, 

 մասեղիքի քերման նպատակը, տեխնիկական միջոցները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, անհրաժեշտ գործիքներ և սարքավորումներ, գործնական 

առաջադրանքը խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել մսեղիքների վերջնական մշակումը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահպանում ներքին օրգանների հեռացման հաջորդականությունը, 

2) ճիշտ է հսկում մսեղիքների մաքրման գործընթացը, 

3) դասկարգում է ենթամթերքները և կազմակերպում դրանց տեղափոխումը հատուկ արտադրամաս, 

4) ճիշտ է կատարում մսեղիքների դրոշմավորումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար կհանձնարարվի գործնական առաջադրանք: Ուսանողը պետք է  դասակարգի 

ներքին օրգանները, կատարի մսեղիքի վերջնական մաքրման և դրոշմավորման գործառույթներ։ 

 



Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մսեղիքի կրծոսկրի կտրում և ներքին օրգանների հեռացում, 

 ներքին օրգանների դասակարգում և տեսակավորում, 

 մսեղիքի չոր և թաց մաքրում, 

 մսեղիքի որակավորում և դրոշմավորում։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, անհրաժեշտ գործիքներ և սարքավորումներ, մսեղիք, գործնական 

պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12  ժամ 

գործնական աշխատանք` 18  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել փետրահումքի մշակումը 

Կատարման չափանիշներ 1) հսկում է  էլեկտրական փետրահումքի լվացման և չորացման գործընթացը, 

2) դասկարգում է  փետրահումքը, 

3) ապահովում է փետրահումքի պահպանման գործընթացը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար կհանձնարարվի գործնական առաջադրանք, որով ուսանողը պետք է 

իրականացնի փետրահումքի մշակման արտադրական գործընթացներն ըստ հերթականության՝ պահպանելով ջերմային 

ռեժիմները։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 փետրահումքի տեսակավորումը, 

 փետրահումքի լվանյութը և չորացումը,  

 փետրահումքի փաթեթավորումը և պահպանումը։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար կհանձնարարվի գործնական առաջադրանք, որով ուսանողը պետք է 

 



իրականացնի փետրահումքի մշակման արտադրական գործընթացները ըստ հերթականության՝ պահպանելով ջերմային 

ռեժիմները։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՆԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-017 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ենթամթերքների դասակարգման, վերամշակման, 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և հմտություններ:: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      20 ժամ 

գործնական աշխատանք` 34 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ»  մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) դասակարգի ներքին օրգանները,  

2) կատարի ենթամթերքների զգայորոշում, 

3) վերամշակի ներքին օրգանները; 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել ներքին օրգանները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերում ներքին օրգանները, 

2) ճիշտ է դասակարգում կենդանիների և թռչունների սպանդից ստացված ենթամթերքները, 

3) ճիշտ է բաշխում ենթամթերքները նպատակային հետագա օգտագործման: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կհանձնարարվի դասակարգել որոշ տեսակի առաջարկված 

 



ենթամթերքները, տեսակավորել դրանք և սահմանել ըստ հետագա օգտագործման։ 

     Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ներքին օրգանների դասակարգումը, 

 ներքին օրգանների տեսակավորումը՝ ըստ հետագա օգտագործման։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվել է  80-90% ճշտությամբ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր,ենթամթերքներ, դանակ, տեսակավորման սեղան: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8  ժամ 

գործնական աշխատանք` 14  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել ենթամթերքների զգայորոշում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ենթամթերքների ձևաբանական պատկանելիությունը, 

2) ճիշտ է դասակարգում և որակավորում ենթամթերքները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ենթամթերքների զգայորոշման ցուցանիշները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման  գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել որոշակի տեսակի ներքին օրգանների զգայորոշում։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ենթամթերքների ապրանքային տեսքի գնահատումը, 

 ենթամթերքների գույնի գնահատումը, 

 ենթամթերքների համի և հոտի գնահատումը, 

 ենթամթերքների թարմության և կոնսիստենցիայի գնահատումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ընդհանուր առմամբ գործնական առաջադրանքը կատարվել է 

հիմնականում ճիշտ, թույլատրելի են ոչ էական շեղումներ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր, ենթամթերքներ, դանակ, տեսակավորման սեղան, համտեսի և 

 



արձանագրությունների թերթիկներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերամշակել ներքին օրգանները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տեսակավորում ներքին օրգանները` կախված կենդանու տեսակից և վերամշակման պահանջներից, 

2) ճիշտ է կիրառում վերամշակման համար նախատեսված տեխնիկական սարքերը և սարքավորումները, 

3) ճիշտ է կատարում տարբեր տեսակի ենթամթերքների վերամշակման գործընթացը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման  գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել որոշ տեսակի ներքին օրգանների լորձաթաղանթի հեռացում, շարակցական հյուսվածքների և արյունատար 

խոշոր հանգույցների հեռացում։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 փափուկ ենթամթերքների վերամշակումը, 

 մսաոսկրային ենթամթերքների վերամշակումը, 

 մազոտ ենթամթերքների վերամշակումը, 

 լորձային ենթամթերքների վերամշակումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ընդհանուր առմամբ գործնական առաջադրանքը կատարվել է ճիշտ, 

թույլատրելի են որոշակի շեղումներ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, լուսանկարներ, տեսաֆիլմեր,ենթամթերքներ, դանակ, տեսակավորման սեղան: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8  ժամ 

գործնական աշխատանք` 14  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հիմնական հումքի և օժանդակ նյութերի ձեռքբերման հմտություններ՝ ըստ 

 



արտադրատեսակների առանձնահատկությունների: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի` ՄՄԱՏ-5-19-011 «Աշխատանքային 

փաստաթղթերի կազմում» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է `  

1) կազմի ելակետային տվյալներ, 

2) մատակարարի հումքը և օժանդակ նյութերը արտադրամաս։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել ելակետային տվյալներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ժամանակին է դիմում վերադասին` արտադրվող տեսականու բաղադրիչները սահմանելու համար, 

2) ժամանակին է ճշտում արտադրության համար անհրաժեշտ նյութերի պահանջարկը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թեստային առաջադրանք, կլինեն հրացեր 

արտադրության համար անհրաժեշտ բաղադրիչների և նյութերի պահանջարկի վերաբերյալ՝ ըստ մսամթերքի 

տեսականու: 

  Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մսամթերքի բաղադրիչների ձևակերպումը, 

 բաղադրիչների ընտրությունը։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում թեստի հարցերին ճիշտ է պատասխանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, արտադրությունում օգտագործվող բաղադրիչներ և հավելումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մատակարարել հումքը և օժանդակ նյութերը արտադրամաս 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում հիմնական հումքի և օժամդակ նյութերի ձեռքբերման գործընթացը, 

2) ժամանակին է մատակարարում դրանք արտադրամաս, 

3) ճիշտ է կազմակերպում մատակարար կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել դերային խաղ, որտեղ ուսանողների մի 

մասը կկատարի արտադրամասի տեխնոլոգի, իսկ մյուս մասը օժանդակ հումք ձեռք բերողի դերը։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 օժանդակ նյութերի տեսակները, դրանց կիրառումը, 

 արտադրությանը օժանդակ նյութերով ապահովելու կազմակերպումը, 

  հումքի և օժանդակ նյութերի պահպանման կազմակերպումը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

թեստեր, մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, ստանդարտներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԵՂԻՔԻ ՄԱՍՆԱՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսեղիքի կառուցվածքի և մասնատման սխեմաների վերաբերյալ 

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

 



վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) կատարի մսեղիքի մասնատում, 

2) դասակարգի մասնատված մսակտորները։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել մսեղիքի մասնատում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տեսակի կենդանիների մսեղիքների մասնատման սխեմաները, 

2) ճիշտ է աշխատում էլեկտրական և այլ սարքավորումներով ու գործիքներով, 

3) կատարում է մսեղիքի մասնատումը՝ ըստ արտադրատեսակի: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մսեղիքի էսքիզ կամ մուլյաժ և հանձնարարել ցույց  տալ մասնատման սահմանները։ Կհանձնարարվի 

որոշոկի արտադրատեսակի համար կատարել մսեղիքի մասնատում` սարքավումներով և/ կամ  գործիքներով: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մսեղիքի կառուցվածքը,  

 տարբեր տեսակի կենդանիների մսեղիքի մասնատման սխեմաները։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մասնատման սխեմաներ, մուլյաժ, մսեղիքի հատված, անհրաժեշտ 

գործիքներ և սարքավորումներ, գործնական պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Դասակարգել մասնատված մսակտորները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում մասնատված կտորները, 

 



2) ճիշտ է բաշխում մասնատված մսակտորները՝ ըստ մսամթերքի արտադրության, 

3) ճիշտ է պահպանում մսակտորների տեղափոխման տեխնիկական միջոցների սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մսեղիքի տարբեր մասեր, հանձնարարել դրանք դասակարգել՝ ըստ կատեգորիաների և արտադրության 

պիտանելիության։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մսեղիքի որակավորումը, 

 մասնատված կտորների որակավորումը, դրանց կիրառումը տարբեր տեսակի մսամթերքի արտադրությունում։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է անսխալ; 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, տարբեր կարգի մսակտորներ:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԵՂԻՔԻ ՈՍԿՐԱԶԱՏՄԱՆ ԵՎ ՋԼԱԶԱՏՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-020 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսեղիքից ոսկորների, շարակցական հյուսվածքների, արյունատար և 

լիմֆատիկ խոշոր հանգույցների անջատման հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը  72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում`      24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-019 «Մսեղիքի մասնատման 

հմտություններ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) իրականացնի սարքավորումների և գործիքների սպասարկում, 

 



2) կատարի ոսկրազատում,  

3) կատարի ջլազատում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իրականացնել սարքավորումների և գործիքների սպասարկում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին գործիքները և այլ պարագաները աշխատանքային բավարար 

վիճակում պահելու համար, 

2) ճիշտ է կիրառում էլեկտրական սղոցները, 

3) ճիշտ է հետևում էլեկտրական սղոցների և սեղանների անխափան աշխատանքին, 

4) պահպանում է սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Արդյունքի յուրացումը 

գնահատելու համար ուսանողին պետք է տրամադրել ոսկրազատման և ջլազատման տեխնիկական միջոցներ, 

հանձնարարել բերել աշխատանքային վիճակի և կիրառել  դրանք։ 

 Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ոսկրազատման և ջլազատման տեխնիկական միջոցներն ու սարքավորումները, 

 ոսկրազատման և ջլազատման տեխնիկական միջոցների աշխատանքի սկզբունքը, 

 սարքավորումների և տարաների սանիտարահիգիենիկ պահանջները։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ և պահպանվում են 

սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ  նյութեր,  չժանգոտվող պողպատից սեղան, դանակներ, և այլ անհրաժեշտ միջոցներ: 

Գործնական պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 16 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել ոսկրազատում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է ներկայացնում մսեղիքի մասնատված կտորների ձևաբանական կառուցվածքը, 

2) իրականացնում է մսի ոսկրազատում՝ ճիշտ աշխատելով գործիքներով, 

3) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին, 

4) պահպանում է սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել տարբեր տեսակի կենդանիների ոսկորով միս, հանձնարարել դրանից առանձնացնել փափկամիսը և 

ոսկորները։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ոսկրազատման նպատակը, տեխնիկական միջոցները, 

 ոսկրազատման սկզբունքները և նորմատիվները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ և պահպանվում են 

սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ  նյութեր, չժանգոտվող պողպատից սեղան, դանակներ,  տարբեր տեսակի 

կենդանիների ոսկորով միս, և այլ անհրաժեշտ միջոցներ: Գործնական պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  

կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել ջլազատում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է ներկայացնում փափկամսի ձևաբանական պատկանելիությունը, 

2) ճիշտ է կատարում փափկամսից ջլերի, կռճիկների հեռացումը՝ ճիշտ աշխատելով գործիքներով, 

3) ճիշտ է դասակարգում ջլազատված փափկամիսը hետագա մշակման համար, 

4) պահպանում է սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել տարբեր տեսակի կենդանիների փափկամիս, հանձնարարել կատարել ջլազատում։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ջլազատման նպատակը, տեխնիկական միջոցները, 

 ջլազատման սկզբունքը և նորմատիվները, 

 ջլազատված մսի տեսակավորումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ և պահպանվում են 

սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  տարբեր տեսակի փափկամիս, չժանգոտվող պողպատից սեղան, 

դանակներ և այլ անհրաժեշտ միջոցներ: Գործնական պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել 

արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՂԱԴՐՄԱՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՀՈՒՄՔԻ ՀԱՍՈՒՆԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-021 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աղադրման խառնուրդների առանձնահատկությունների և հումքի 

հասունացման գործընթացի իրականացման հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը  72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում`         20 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 52 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-002 «Մսի և մսամթերքի 

կենսաքիմիա», ՄՄԱՏ-5-19-003 «Մսի և մսամթեևքի մանրէաբանություն» և ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլները: 

 



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) պատրաստի աղադրման խառնուրդները՝ ըստ բաղադրագրի,  

2) հսկի աղադրված մսահումքի հասունացման գործընթացները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Պատրաստել աղադրման խառնուրդները՝ ըստ բաղադրագրի 

Կատարման չափանիշներ  1) ապահովում է անհրաժեշտ բաղադրիչների առկայությունը՝ ըստ բաղադրագրի, 

2) բաղադրագրով պատրաստում է աղադրման խառնուրդ՝ պահպանելով արտադրվող մթերքների 

առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ  է ստուգում աղաջրի խտությունը ապուխտների արտադրության ժամանակ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին 

կհանձնարարվի ըստ մսամթերքի տեսակի (երշիկներ, խոզապուխտներ և այլն) պատրաստել աղադրման խառնուրդ կամ  

աղաջուր, ստուգել աղաջրի խտությունը։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 աղադրման նպատակը և եղանակները, 

 աղադրման բաղադրիչների ազդեցությունը մսամթերքի որակի վրա, 

 աղաջրի խտության որոշում։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  աղ, շաքարավազ, ջուր, նատրիումի նիտրիտ, արէոմետր, այլ անհրաժեշտ 

միջոցներ և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 26 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հսկել աղադրված մսահումքի հասունացման գործընթացները 

 



Կատարման չափանիշներ  1) նախապատրաստում է խցի տեխնիկական միջոցները, 

2) հսկում է խցերի տեխնոլոգիական ռեժիմները, 

3) ճիշտ է պահպանում տեխնիկական միջոցների /աղադրման տարողություններ/ սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական և թեստային առաջադրանքների միջոցով: 

Թեստային առաջադրանքում ճիշտ և սխալ պատասխանի տարբերակներով նշված կլինեն տարբեր տեսակի մսամթերքի 

աղադրման գործընթացի տևողությունը և ջերմային ռեժիմները։ Գործնական հանձնարարությամբ ուսանողին 

կհանձնարավի ըստ արտադրվող մթերքի տեսակի, ընտրել և  հսկել աղադրման խցի ջերմային ռեժիմները, կատարել խցի 

սպասարկում: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 աղադրման խցի սպասարկում, 

 աղադրման խցի ջերմային պարամետրերը, դրանց կարգավորման ուղիները, 

 աղադրման և հասունացման խցերի սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովում։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե թեստի հարցերին հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, իսկ 

գործնական առաջադրանքը կատարում է ստանդարտներով թույլատրվող շեղումներով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, տարբեր տեսակի փափկամիս, չժանգոտվող պողպատից սեղան, և այլ 

անհրաժեշտ միջոցներ: Գործնական պարապմունքները խորհուրդ է տրվում  կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 26 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԱՂԱՑԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-022 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսաղացը նախապատրաստելու, համապատասխան ռեժիմում 

գործարկելու, միսը համապատասխան չափերով մանրեցնելու և տարայավորելու հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից 

 



տեսական ուսուցում`       16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  20 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) նախապատրաստի և իրականացնի մսի աղացման գործընթացը, 

2) իրականացնի աղացած մսի պահպանումը։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է:  

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Նախապատրաստել և իրականացնել մսի աղացման գործընթաց  

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է նախապատրաստում մսաղացը և մանրացնող մեքենան, 

2) ճիշտ է հսկում մսաղացի և մանրացնող մեքենայի աշխատանքային ռեժիմը և մսի մանրացման աստիճանները, 

3) ճիշտ է շահագործում մսաղացը, 

4) ճիշտ է կատարում մսաղացի լվացում, մաքրում, ախտահանում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մսաղաց տարբեր չափսերի ցանցերով, հանձնարարել նախապատրաստել մսաղացը աշխատանքի՝ տարբեր 

տեսակի մսամթերք արտադրելու համար։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մսաղացների տեսակները, շահագործման առանձնահատկությունները՝ ըստ արտադրվող տեսականու, 

 մսաղացի կառուցվածքը և  աշխատանքային սկզբունքը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսաղաց, տարբեր չափի անցքերով մսաղացի ցանց և այլ անհրաժեշտ 

պարագաներ: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել աղացած մսի պահպանումը 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է կարգավորում աղացած մսի պահպանման ջերմաստիճանը, 

2) ճիշտ է ապահովում սառեցնող խցի ջերմաստիճանը և օդի հարաբերական խոնավությունը, 

3) ճիշտ է տեղաբաշխում աղացած միսը համապատասխան խցերում, 

4) ապահովվում է աղացած մսի նմուշառումը՝ լաբորատոր փորձաքննության համար:  

Գնահատման միջոցը      Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական և թեստային առաջադրանքների միջոցով:   

Թեստային աշխատանքում կներառվեն հարցեր ըստ մսամթերքի տեսակի մանրացված հումքի պահպանման, դրանց 

դասավորվածության պայմանների վերաբերյալ։ Գործնական հանձնարարությամբ ուսանողին կհանձնարավի ըստ 

արտադրվող մթերքի տեսակի ընտրել և  հսկել սառեցնող խցի ջերմային ռեժիմները, կատարել խցի սպասարկում: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մանրացված մսի դասակարգումը՝ ըստ մանրացման աստիճանի, 

 մանրացված մսի պահպանումը և դասավորումը խցերում։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, իսկ 

գործնական առաջադրանքը կատարում է ստանդարտներով թույլատրվող շեղումներով: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ  

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր,  աղացած միս, տարաներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՑՈՆԱԽԱՌՆԻՉԻ ԵՎ ԿՈՒՏՏԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-023 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել լցոնախառնիչի և կուտտերի գործարկման անվտանգության կանոնները 

պահպանելու և լցոնի պատրաստման հմտություններ: 

 



Մոդուլի տևողությունը  72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`   24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) շահագործի լցոնախառնիչը 

2) իրականացնի կուտտերի դանակների ճիշտ ընտրություն և տեղակայում, 

3) պատրաստի լցոնը կուտտերում։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է:  

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Շահագործել լցոնախառնիչը 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է հավաքում լցոնախառնիչի մասերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում լցոնախառնիչի աշխատանքային սկզբունքը, 

3) ճիշտ է պահպանում լցոնխառնիչի սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը և հսկում մեքենայի աշխատանքային ռեժիմը,  

4) ճիշտ է հետևում լցոնաախառնիչի աշխատանքային փուլերին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել լցոնախառնիչ և հանձնարարել հավաքել և նախապատրաստել այն լցոն պատրաստելու համար։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 լցոնախառնիչի դերը և նպատակը, 

 լցոնախառնիչի կառուցվածքը, 

 լցոնախառնիչի սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովումը, 

 լցոնախառնիչի օգտագործման անվտանգության կանոնները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է ճիշտ և 

 



պահպանվում են սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  լցոնախառնիչ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      8 ժամ 

գործնական աշխատանք`  10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել կուտտերի դանակների ճիշտ ընտրություն և տեղակայում   

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է ընտրում դանակները և կատարում դրանց տեղակայումը, 

2) ճիշտ է պահպանում կուտտերի սանիտարա-հիգիենիկ վիճակը, 

3) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին՝ դանակներն աշխատանքային վիճակում պահպանելու գործում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

հանձնարարվի հավաքել կուտտերը և նախապատրաստել այն լցոն պատրաստելու համար։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 կուտտերի դերը և նպատակը, 

 կուտտերի կառուցվածքը, 

 կուտտերի սանիտարահիգիենիկ պայմանների ապահովումը, 

 կուտտերի օգտագործման անվտանգության կանոնները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է ճիշտ և 

պահպանվում են սանիտարիայի, հիգիենայի  և անվտանգության կանոնները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  կուտտեր և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 18 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել լցոնը կուտտերում 

Կատարման չափանիշներ  1) հսկում է բաղադրիչների լցման հաջորդականությունը կուտերի մեջ, 

 



2) հսկում է խառնուրդի պատրաստման գործընթացը` մինչև միատարր զանգվածի ձևավորվելը, 

3) ճիշտ է հսկում լցոնի պատրաստման տևողությունը և ջերմային ռեժիմները, 

4) անհրաժեշտության դեպքում ճիշտ է որոշում սառցաթեփուկների ավելացման չափաքանակը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

հանձնարարել պատրաստել տարբեր տեսակի երշիկների լցոն, ստուգել պատրաստի լցոնի որակը։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 կուտտերում լցոնի պատրասման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները, 

 լցոնի զգայաբանական գնահատում և որակի ստուգում։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է ստանդարտներով 

թույլատրվող շեղումների սահմանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  կուտտեր, աղացած միս, համեմունքներ և այլ անհրաժեշտ նյութեր և 

պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 20 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՑՈՆԻ ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ, ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-024 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել լցոնը ներարկելու, թելակապելու, ըստ տեսակի երշիկը ձևավորելու և 

առաջնային մշակման ենթարկելու հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը  72 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

 



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) թաղանթապատի և ձևավորի լցոնը, 

2) դասավորի բատոնները շրջանակների վրա,  

3) իրականացնի բատոնների նստեցման գործընթաց: 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Թաղանթապատել և ձևավորել լցոնը 

Կատարման չափանիշներ  1) տարբերակում է բնական և արհեստական թաղանթները՝ կախված արտադրատեսակից, 

2) ճիշտ է նախապատրաստում ներարկիչը` աշխատանքային գործընթացը սկսելու համար, 

3) ճիշտ է կատարում լցոնի ներարկումը արհեստական թաղանթների և մշակված աղիների մեջ,  

4) ճիշտ է կատարում ներարկված երշիկների թելակապումը և ձևավորումը` երշիկի տեսակին համապատասխան: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է հանձնարարել թաղանթապատել և թելակապել տարբեր 

դասի պատկանող երշիկներ։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ներարկիչի կառուցավծքը, աշխատանքային սկզբունքը, 

 թաղանթների տեսակները և հատկությունները, 

 թաղանթապատման սկզբունքը, 

 երշիկների թելակապումը, առանձնահատկությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է 

ստանդարտներով թույլատրվող շեղումների սահմանում: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր,  ներարկիչ, թաղանթներ, մսային լցոն։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Դասավորել բատոնները շրջանակների վրա 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է կատարում բատոնների դասավորվածությունը շրջանակների վրա, 

2) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին շրջանակները իրեն ժամանակին մատակարարելու գործում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի  յուրացման   գնահատումն իրականացվելու է գործնական և թեստային առաջադրանքների միջոցով: 

Թեստային առաջադրանքում կնդգրկվեն տարբեր հարցեր` կապված երշիկների դասավորվածության 

առանձնահատկությունների հետ։ Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողին կտրվի շրջանակ և կհանձնարարվի 

դրա վրա դասավորել երշիկները: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 շրջանակների տեսակները և կառուցվածքը, 

 երշիկների դասավորվածության սկազբունքները՝ կախված երշիկի տեսակից։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում թեստի հարցերին ճիշտ է պատասխանում, իսկ 

գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր, երշիկների մուլյաժներ, շրջանակներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել բատոնների նստեցման գործընթաց 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է հսկում շրջանակներով բատոնների տեղափոխումը նստեցման խուց, 

2) ճիշտ է հսկում նստեցման խցի ջերմային ռեժիմները, 

3) ժամանակին է իրազեկում վերադասին առաջացած խոչընդոտների վերաբերյալ, 

4) վերահսկում է նստեցման խցերի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական և թեստային առաջադրանքների միջոցով: 

Թեստային առաջադրանքում ներառված կլինեն հարցեր նստեցման գործընթացի ջերմային պարամետրերի վերաբերյալ՝ 

ըստ երշիկների առանձնահատկությունների։ Գործնական առաջադրանքով կհանձնարավի կարգավորել նստեցման խցի 

 



ջերմային ռեժիմները՝ ըստ մսամթերքի տեսակի: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 նստեցման գործընթացի էությունը, նպատակը, 

 նստեցման խցի ջերմային պարամետրերը և դրանց կարգավորման ձևերը, 

 երշիկներում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, 

իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր, երշիկների նստեցման խցեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՋԵՐՄԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-025 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսամթերքի ջերմամշակման եղանակների, դրանց 

առանձնահատկությունների, տեխնոլոգիական գործընթացի և ռեժիմների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք 

գործանակում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը  54 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`       20 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  34  ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-002 «Մսի և մսամթերքի 

կենսաքիմիա», ՄՄԱՏ-5-19-003 «Մսի և մսամթեևքի մանրէաբանություն» և ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) կազմակերպի մսամթերքի ջերմամշակման գործընթացը,  

 



2) գնահատի  ջերմամշակված մսամթերքի զգայորոշման ցուցանիշները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կազմակերպել մսամթերքի ջերմամշակման գործընթացը  

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է տարբերակում ջերմային ռեժիմները` կախված արտադրվող տեսականուց, 

2) ճիշտ է կազմակերպում մսամթերքի ջերմամշակման նախապատրաստման աշխատանքները, 

3) ճիշտ է սահմանում խցերի ջերմային ռեժիմները, 

4) անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին է դիմում վերադասին կարմրեցման գործընթացում առաջացած որևէ 

խոչընդոտ կանխելու վերաբերյալ, 

5) վերահսկում է ջերմամշակման խցերի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական և թեստային առաջադրանքների միջոցով: Թեստային 

առաջադրանքում կլինեն հարցեր կարմրացման ենթակա և ոչ ենթակա մսամթերքի տեսակների և ջերմային 

պարամետրերի վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքով կհանձնարավի կարգավորել խցի ջերմային ռեժիմները՝ ըստ 

մսամթերքի տեսակի: 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ջերմամշակման գործընթացների նպատակը և էությունը, 

 ջերմամշակման գործընթացների առանձնահատկությունները՝ կախված արտադրվող մսամթերքի տեսակից, 

 խցերի  ջերմային պարամետրերը և դրանց կարգավորման ձևերը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, 

իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր, ջերմամշակման խցեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք 18 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գնահատել ջերմամշակված մսամթերքի զգայորոշման ցուցանիշները 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է հսկում մսամթերքի կենտրոնի ջերմաստիճանը, 

2) ճիշտ հսկողություն է սահմանում ջերմամշակված մսամթերքի արտաքին տեսքի փոփոխության վրա, 

3) անհրարժեշտության դեպքում ժամանակին է դիմում վերադասին զգայորոշման ցուցանիշների ոչ ճիշտ լինելու 

վերաբերյալ, 

4) իրականացնում է փորձնական արտադրական փուլերի հսկողությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

հանձնարարել ստուգել մսամթերքի խոհարարական պատրաստվածության աստիճանը և համտեսի միջոցով գնահատել 

մսամթերքի զգայաբանական ցուցանիշները։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 խոհարարական պատրաստվածության որոշում՝ ըստ մսամթերքի տեսակի (երշիկներ, ապուխտներ) 

 մսամթերքի զգայաբանական ցուցանիշների գնահտում, 

 ջերմային մշակման ժամանակ զգայաբանական ցուցանիշների փոփոխությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը  գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է 

ունենալ մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, ջերմամշակված մսամթերք, համտեսի թերթիկ և այլ անհրաժեշտ 

պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՀՈՎԱՑՄԱՆ ԵՎ ՉՈՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-026 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մսամթերքի հովացման և չորացման հմտություններ՝ կախված 

արտադրատեսակի առանձնահատկություններից:  

Մոդուլի տևողությունը  72 ժամ, որց 

 



տեսական ուսուցում` 30 ժամ 

գործնական աշխատանք 42 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) իրականացնի մսամթերքի հովացման գործընթացը, 

2) իրականացնի մսամթերքի չորացման գործընթացը, 

3) իրականացնի հովեցված և չորացված մսամթերքի զգայորոշում։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Իրականացնել մսամթերքի հովացման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ  1) տարբերակում է հովացվող մսամթերքի տեսակները և առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է հսկում մսամթերքի հովացման ջերմային ռեժիմները՝ ըստ արտադրատեսակների, 

3) ճիշտ է հսկում հովացրած մսամթերքի կենտրոնի ջերմաստիճանը, 

4) վերահսկում է հովացման  խցերի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Թեստային 

առաջադրանքում կներառվեն հարցեր ըստ մանմսամթերքի տեսակի հովացման գործընթացի ջերմային ռեժիմների 

վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքով կհանձնարարվի որևէ տեսակի մսամթերքի համար իրականացնել հովացման 

գործընթաց:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հովացման գործընթացի նպատակը և ջերմային ռեժիմները, 

 հովացման գործընթացի ժամանակ տեղի ունեցող փոփոխությունները։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, 

իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, հովացման ենթակա մսամթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել մսամթերքի չորացման գործընթաց 

Կատարման չափանիշներ  1) դասավորում է չորացման ենթակա մսամթերքը խցում` ըստ չափերի, 

2) հսկում է չորացման խցերի ջերմային ռեժիմները՝ ըստ արտադրատեսակների, 

3) հսկում է օդի հարաբերական խոնավությունը և շարժման արագությունը, 

4) ժամանակին է վերացնում օդային և ջերմաին ռեժիմներից առաջացած արատները, 

5) վերահսկում է չորացման  խցերի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Թեստային 

առաջադրանքում կներառվեն հարցեր չորացման գործընթացի ջերմային ռեժիմների վերաբերյալ՝ ըստ մսամթերքի 

տեսակի։ Գործնական առաջադրանքով կհանձնարարվի որևէ տեսակի մսամթերքի համար իրականացնել չորացման 

գործընթաց:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 չորացման գործընթացի նպատակը և ջերմային ռեժիմները, 

 չորացման գործընթացի ժամանակ տեղի ունեցող փոփոխությունները։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում, 

իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, չորացման ենթակա մսամթերք և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել հովացված և չորացված մսամթերքի զգայորոշում 

 



Կատարման չափանիշներ  1) կատարում է մսամթերքի զգայորոշում, 

2) հսկում է մսամթերքի արտաքին տեսքի փոփոխությունները, 

3) անհրաժեշտության դեպքում ժամանակին է դիմում վերադասին զգայորոշման ցուցանիշների ոչ ճիշտ լինելու 

վերաբերյալ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել 

ծխեցված երշիկների և ապուխտների  զգայաբանական գնահատում։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հովացման և չորացման ընթացքում մթերքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, 

 հովացված և չորացված մթերքի զգայաբանական գնահատում։   

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը  գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսամթերք, համտեսի թերթիկ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք 14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-027 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մսամթերքի պահպանման առանձնահատկություններին և նրա մոտ 

ձևավորել պահպանման ընթացքում առաջացած  խնդիրների լուծման  հմտություններ:  

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-002 «Մսի և մսամթերքի 

կենսաքիմիա», ՄՄԱՏ-5-19-003 «Մսի և մսամթեևքի մանրէաբանություն» և ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» մոդուլները: 

 



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) իրականացնի պատրաստի մթերքի պահպանում ու պահեստավորում, 

2) հսկի պատրաստի մսամթերքի վիճակը պահպանման ժամանակ։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված չափանիշների բավարար 

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Իրականացնել մսամթերքի պահպանում ու պահեստավորում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է ապահովում պահպանման համար նախատեսված խցերի ջերմաստիճանային ռեժիմը,  

2) ճիշտ հսկողություն է սահմանում պահպանման խցերի սանիտարահիգիենիկ վիճակին, 

3) ճիշտ է կատարում խցերի օդափոխությունը, 

4) ճիշտ է ապահովում խցերի օդի հարաբերական խոնավությունը և շարժման արագությունը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Թեստային 

առաջադրանքում կներառվեն հարցեր ըստ մանմսամթերքի տեսակի պահպանման ռեժիմների և պահպանվող մթերքների 

տեսականու վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքով կհանձնարարվի կատարել որևէ տեսակի մսամթերքի 

պահպանում և պահեստավորում:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 պահպանման նապատակը և սկզբունքները, 

 պահպանման համար նախատեսված խցերի նախապատրաստումը և դրանց հսկումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը թեստի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանում, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է ստանդարտներով թույլատրվող շեղումների սահմանում։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսամթերք, պահպանման խցեր և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հսկել պատրաստի մսամթերքի վիճակը պահպանման ժամանակ 

 



Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է դասակարգում մսամթերքը, 

2) ճիշտ է հսկում մսամթերքի զգայորոշման ցուցանիշների փոփոխությունները պահպանման ժամանակ, 

3) ժամանակին է դիմում վերադասին՝ պահպանման ընթացքում առաջացած խոտանները վերացնելու նպատակով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

կազմակերպել պահպանվող մսամթերքի  զգայաբանական գնահատումը։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 պահպանման ընթացքում մսամթերքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, 

 մսամթերքի պահպանման զգայաբանական գնահատումը։   

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսամթերք, համտեսի թերթիկ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄՍԱՄԹԵՐՔԻ /ԲԱՍՏՈՒՐՄԱ/ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-028 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավանդական մսամթերքի արտադրության կազմակերպման 

կարողություններ և հմտություններ:  

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      16 ժամ 

գործնական աշխատանք` 20 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-19-013 «Մսի և մսամթերքի 

վերամշակման և պահպանման սարքեր և գործիքներ» և ՄՄԱՏ-5-19-021 «Աղադրման խառնուրդների 

նախապատրաստման և հումքի հասունացման հմտություններ» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

 



1) կատարի բաստուրմայի հումքի ընտրություն,  

2) կատարի բաստուրմայի հումքի նախնական մշակում, 

3) կատարի բաստուրմայի հումքի ձևավորում, 

4) իրականացնի բաստուրմայի արտադրության վերջնական մշակում, 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։  

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կատարել բաստուրմայի հումքի ընտրություն 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է որակավորում մսեղիքը, 

2) ճիշտ է գնահատում հումքի զգայորոշման ցուցանիշները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին պետք է տրամադրել տավարի մսեղիքից կտորներ, հանձնարարել 

ուսանողին ընտրել բաստուրմայի արտադրության համար նախատեսվող մսակտորնեը։  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ավանդական մսամթերքի տեսակները և առանձնահատկությունները, 

 ավանդական մսամթերքի արտադրությունում օգտագործվող հումքին ներկայացվող պահանջները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսակտորներ, ստանդարտներ և այլ անհրաժեշտ պարագաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել բաստուրմայի հումքի նախնական մշակում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է պատկերացնում հումքի հյուսվածքաբանական կառուցվածքը, 

2) ճիշտ է կատարում ոսկրազատման գործընթացը, 

3) ճիշտ է կատարում ջլազատման գործընթացը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

 



հանձնարարել կատարել տրամադրված հումքի նախնական մեխանիկական մշակում։  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բաստուրմայի հումքի ոսկրազատումը, 

 բաստուրմայի հումքի ջլազատումը։  

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսակտորներ, դանակ, տախտակ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել բաստուրմայի հումքի ձևավորում 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է կարողանում կիրառել տեխնիկական միջոցները, 

2) ճիշտ է կատարում արտադրվող մթերքի համար անհրաժեշտ մսակտրոների ձևավորումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մսակտոր՝ նախատեսված բաստուրմայի արտադրության համար և հանձնարարել ձևավորել այն՝ ըստ 

ստանդարտի պահանջների։ 

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բաստուրմայի արտադրության համար նախատեսված հումքի ձևավորումը և թելակապումը՝ տեխնիկական 

միջոցների կիրառմամբ: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, մսակտորներ, դանակ, տախտակ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել բաստուրմայի արտադրության վերջնական մշակում 

 



Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է կատարում հումքի աղադրում՝ պահպանելով հասունացման համար անհրաժեշտ տևողությունը և ջերմային 

ռեժիմները, 

2) ճիշտ է կատարում հասունացած հումքի լվացումը, 

3) ճիշտ է կատարում հումքի մամլումը և հսկում ջերմային ռեժիմները, 

4) ճիշտ է իրականացնում մթերքի չորացումը և հսկում ռեժիմները,  

5) ճիշտ է իրականացնում մթերքի չամանապատումը և հսկում ռեժիմները, 

6) ճիշտ է հրահանգավորում օժանդակ անձնակազմին խցերը սպասարկելու գործընթացում, 

7) ճիշտ է վերահսկում խցերի սանիտարահիգենիկ նորմերի պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մասնատված և ձևավորված մսակտոր և հանձնարարել պատրաստել բաստուրմա:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բաստումայի աղադրումը, տևողությունը, ջերմային ռեժիմները, 

 բաստուրմայի արտադրության համար նախատեսված հումքի մշակումը, նպատակը, ռեժիմները, 

 չորացման գործընթացի առանձնահատկությունները, 

 չամանապատում, նպատակը, առանձնահատկությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, բաստուրման համապատասխանում է ստանդարտներին։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

դիդակտիկ նյութեր, մսակտորներ, չաման, մուլյաժներ, գործիքներ և սարքավորումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՍԱՅԻՆ ԿԻՍԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԿՆԵՐԻ  ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՄՄԱՏ-5-19-029 

Մոդուլի նպատակը  Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մսային կիսապատրաստուկների արտադրության կազմակերպման 

հմտություններ:  

 



Մոդուլի տևողությունը  48 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում`      20 ժամ 

գործնական աշխատանք`   28 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է յուրացրած լինի ՄՄԱՏ-5-16-024 «Լցոնախառնիչի և կուտտերի 

շահագործման հմտություններ» և ՄՄԱՏ-5-16-014 «Մսի և մսամթերքի տարայավորում, փաթեթավորում, պիտակավորում» 

մոդուլները 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է`  

1) ներկայացնի կիսաֆաբրիկատների դասակարգումը, 

2) կազմակերպի բնական  և աղացած կիսապատրաստվածքի արտադրությունը, 

3) կազմակերպի խմորապատ կիսապատրաստուկների արտադրությունը։ 

Մոդուլի գնահատման կարգը  Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Ներկայացնել կիսաֆաբրիկատների դասակարգումը 

Կատարման չափանիշներ  1)  ճիշտ է դասակարգում կիսապատրաստուկները, 

2)  ճիշտ է տարբերակում բնական և աղացած  կիսապատրաստուկները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում կիսապատրաստուկները` ըստ օգտագործվող հումքի: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքի միջոցով, որտեղ կներառվեն հարցեր 

տարբեր մսային կիսապատրաստուկների վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 կիսապատրաստվածքի դասակարգումը, 

 աղացած կիսապատրաստվածքների տեսակները և առանձնահատկությունները, 

 բնական կիսապատրաստվածքների տեսակները և առանձնահատկությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը պատասխանել է բոլոր հարցերին անսխալ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

 



մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, պաստառներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել բնական  և աղացած կիսապատրաստվածքի արտադրությունը 

Կատարման չափանիշներ  1)  ճիշտ է իրականացնում բնական խոշոր կտորներով կիսապատրաստվածքի արտադրությունը` կախված հումքի 

առանձնահատկություններից, 

2)  ճիշտ է իրականացնում աղացած պաքսիմապատված կիսապատրաստվածքի արտադրությունը` կախված հումքի 

առանձնահատկություններից, 

3) ճիշտ է իրականացնում բնական և աղացած կիսապատրաստուկների տարայավորումը, պիտակավորումը և 

սառնարանային պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մասնատված և ձևավորված մսակտոր, հանձնարարել պատրաստել կիսպատրաստվածք:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բնական խոշոր կտորներով կիսապատրաստվածքի հումքի ընտրությունը, 

 բնական խոշոր կտորներով կիսապատրաստվածքիտեխնոլոգիական փուլերի իրականացումը, 

 աղացած կիսապատրաստվածքի հումքի ընտրությունը, 

 աղացած կիսապատրաստվածքի արտադրության իրականացումը, 

 բնական խոշոր կտորներով և աղացած կիսապատրաստվածքների փաթեթավորումը, պիտակավորումը 

 բնական խոշոր կտորներով, աղացած  կիսապատրաստվածքների սառնարանային պահպանումը  ։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը կատարել է առաջադրանքը անթերի։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, մսային հումք, համեմունքներ, դանակ, տախտակ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10  ժամ 

 



 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել խմորապատ կիսապատրաստուկների արտադրությունը 

Կատարման չափանիշներ  1) ճիշտ է իրականացնում հիմնական և օժանդակ հումքի ընտրությունը, 

2) ճիշտ է իրականացնում խմորի պատրաստումը, 

3) ճիշտ է իրականացնում լցոնների պատրաստումը ` կախված բաղադրագրերից, 

4) ճիշտ է իրականացնում խմորապատ կիսապատրաստուկների արտադրությունն՝ ըստ տեսակի, 

5) ճիշտ է շահագործում տեխնոլոգիական սարքավորումները` կախված արտադրվող կիսապատրաստուկի տեսակից 

6) ճիշտ է իրականացնում խմորապատ կիսապատրաստուկների տարայավորումը, պիտակավորումը և սառնարանային 

պահպանումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին պետք է 

տրամադրել մսային հումք, խմորի համար նախատեսված պարագաներ և հանձնարարել պատրաստել խմորապատ 

կիսապատրաստվածք:  

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 խմորապատ կիսապատրաստվածքի հումքի ընտրումը, 

 խմորապատ կիսապատրաստվածքի լցոնի պատրաստումը, 

 խմորապատ կիսապատրաստվածքի խմորի պատրաստումը, 

 խմորապատ կիսապատրաստվածքի ձևավորումը, 

 խմորապատ կիսապատրաստվածքի փաթեթավորումը, տարայավորումը, պահպանումը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը բոլոր առաջադրանքները կատարել է անթերի ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մեթոդական ցուցումներ, մսային հումք,խմորի համար նախատեսված բաղադրիչներ, համեմունքներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 
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