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ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
5-43.29.01.01-3 «Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և

մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման»
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5-43.29.01 «Շինարարական մեքենաների և
մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ նախնական մասնագիտական

(արհեստագործական)

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ Փականագործ՝ շինարարական

մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և

կարգաբերման

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ ՝ միջնակարգ /լրիվ/ ընդհանուր
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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II. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
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- րդ կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս
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Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3 72 72 72

2 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3 18 18 18

3 Իրավունքի հիմունքներ 3 36 18 18 36

4 Պատմություն 3-4 36 18 18 36

5 Օտար լեզու 4 60 60 60

6 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-4 66 66 32 34

7 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 4 36 18 18 36

8 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր 4 18 18 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 342 90 234 18 176 166

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Հաղորդակցություն 3 36 8 28 36

2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3 36 20 16 36

4 Համակարգչային օպերատորություն 3 36 12 24 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 108 40 68 108

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Մեքենաշինական գծագրություն 3 28 6 22 28

2 Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ
և չափումների տեխնիկա

3 36 18 18 36

3 Նյութագիտության հիմունքներ 3 42 20 22 42



4 Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ,
հիդրոհաղորդակներ

3 42 20 22 42

5 Էլեկտրական սարքավորումներ 4 40 18 22 40

6 Ներքին այրման շարժիչի ընդհանուր կառուցվածք 3 54 18 36 54

7 Ճանապարհային երթևեկության կանոններ 4 18 10 8 18

8 Փականագործական աշխատանքներ 3 72 24 48 72

9 Ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական
սպասարկում և նորոգում

4 54 22 32 54

10 Ավտոմոբիլի անվտանգ վարում 4 24 2 22 24

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 410 158 252 292 118
4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների

ընդհանուր կառուցվածք
4 90 36 54 90

2 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների
մոնտաժում և ապամոնտաժում

4 90 36 54 90

3 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների
արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական
սպասարկում և ընթացիկ նորոգում

4
72

28 44 72

4 Ամբարձիչների անվտանգ շահագործում 4 42 18 24 42

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 294 118 176 294

6. ԸՆՏՐՈՎԻ ԺԱՄԵՐ 24 24

7. ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 10 10

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1188 406 730 18 576 612

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 100

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

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



2 Տրանսպորտային լոգիստիկա
1 Աշխատանքի պաշտպանության, լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքների
2 Գծագրության և չափագիտության

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյ
ակ

Շաբաթ 3 Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական

1 Արտադրական պրակտիկա IV 6 4 Մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական առարկաների
5 Մոնտաժման և կարգաբերման աշխատանքների

6 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների կառուցվածքի
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Համալիր քննություն ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

/հունիսի 22-ից հունիսի 28-ը /

«Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների ընդհանուր կառուցվածք »,

«Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և ապամոնտաժում»,

«Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների կարգաբերում, արատորոշում,

տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում», «Ամբարձիչների անվտանգ

շահագործում » մոդուլներից:

1 Էլեկտրական սարքավորումների
2 Համակարգչային տեխնիկայի
3 Վառելիքաքսանյութերի
4 Մասնագիտատեխնիկական հրապարակ

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1 Մեխանիկա-փականագործական աշխատանքների
2 Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների տարբեր ագրեգատների,

հանգույցների, մեխանիզմների,սարքավորումների մոնտաժման և
կարգաբերման

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 հաստատության
խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը 4 ժամ, որոշում է հաստատությունը։ Ամբիոնների, առարկայական
/ցիկլային/ հանձնաժողովների կողմից ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է հաստատության 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 հաստատությունը 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 հաստոտությունը՝ 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. Հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։



Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության
5-43.29.01 «Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և կարգաբերում» մասնագիտության
5-43.29.01.01-3 «Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման»

որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-3-15-001

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

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից

տեսական ուսուցում` 8 ժամ,

գործնական աշխատանք` 28 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) 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 կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների

ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

օգտագործում է հնարավորությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,

3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,



4)ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է,

5)մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ

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

գալիս հնարավոր բոլոր 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` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,



7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի

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

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

միտքը վերածել գրավոր ամբողջական 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` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

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

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

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ,

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

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

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-3-15-001

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

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և

աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից`

տեսական ուսուցում` 20 ժամ,



գործնական աշխատանք` 16 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

հիմանական 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` 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 2 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 տեսական ուսուցում` 4 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 2 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

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

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված

միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային

ձևակերպումները։

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` 4 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 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` 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-3-15-001

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) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և



տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:

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) տիրապետի համակարգչային տեխնիկային և կիրառի 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 Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում և օպերացիոն համակարգի կիրառում

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

3) տիրապետում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերին (printer, scaner, projector, fax, պատճենման

սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsost office),

6) կարողանում է բացել 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 առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակարգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ

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

կից օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։

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

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

առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

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

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

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը` տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ,

4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասավորությունը,

միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,

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



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` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստում դրանք,

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),

4) փնտրում և գտնում է տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

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` 6 ժամ,

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

4) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով,

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) 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` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով



Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը,

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։ Ընտրված թեմային համապատասխան ուսանողը պետք է պատրաստի անհրաժեշտ

ցուցադրությունը:

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` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ներկայացնում է համացանց հասկացությունը,

2) օգտագործում է համացանցային 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, համացանցային ծրագրերում և այլ կայքերում,

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում է տեղեկատվություն

(հաղորդագրություն, նամակ և կցորդ):

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

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածքը, օգտագործման նպատակների

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթա 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` 2 ժամ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթության 5-43.29.01 «Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժում և

կարգաբերում» մասնագիտության 5-43.29.01.01-3 «Փականագործ՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման և կարգաբերման»

որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՔԵՆԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-001

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ զարգացնել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր և էսքիզներ

կարդալու և հասկանալու, ինչպես նաև տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր կատարելու



անհրաժեշտ կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 28 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կատարի տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր,

2) կարդա աշխատանքային գծագրերը և էսքիզները,

3) կարդա սխեմաներ, հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական

նշանակումները և մասնագրերը:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում երկրաչափական կառուցումները հարթության վրա` կորերի լծորդում, փոխուղղահայաց

ուղիղների կառուցում, եռանկյունների կառուցում կորդինանտներով և այլն,

2) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասերի պրոյեկտումը հարթությունների վրա և պատկերում դրանց երեք

պրոյեկցիաները,

3) ճիշտ է կատարում կտրվածքներ և պատկերում առաջադրված տիպային մեքենամասերի աշխատանքային

գծագրերը և էսքիզները,

4) ճիշտ է պատկերում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա տիպային մեքենամասերի չափերը,

5) ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասի բնօրինակից համապատասխան էսքիզը և աշխատանքային գծագիրը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվեն երկու մեքենամասի մոդելներ և կհանձնարարվի նրանցից մեկի համար մշակել աշխատանքային գծագիրը՝

կառուցելով տվյալ մեքենամասի երեք պրոյեկցիաները համապատասխան կտրվածքներով, մեքենամասի չափադրումներով,



ինչպես նաև մեքենամասի տարածական գծագիրը, իսկ մյուսի համար կատարել էսքիզը: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված

եթե ուսանողը ճիշտ է պատկերել մեքենամասի երեք պրոյկցիաները և էսքիզը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ուսուցման և գործնական աշխատանքների միջոցով: Այդ աշխատանքների համար

նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, գծագրական գործիքներ, գծագրության համար հարմարեցված սեղաններ և

շարժական քանոններ, տարբեր մեքենամասերի հավաքածուներ, համապատասխան գրականություն, ծավալային տարբեր

մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարդալ աշխատանքային գծագրերը և էսքիզները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված չափերի թույլտվածքները և

մաքրության դասերի նշանակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված մակերևույթների ձևի

թույլատրելի շեղումները,

3) ճիշտ է բացատրում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզի վրա ներկայացված տեխնիկական պայմանները,

4) ճիշտ է բացատրում աշխատանքային գծագրերի կամ էսքիզի վրա պատկերված երիթի, բազմաերիթի,

ատամնաանիվի, տարբեր նշանակության առվակների, երեսակների և նմանատիպ այլ տարրերի նշանակումները:

5) ճիշտ է բացատրում մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ և էլեկտրական սարքավորումների պարզագույն

տարրերի, հանգույցների պայմաննական նշաները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի որևէ մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ կամ էլեկտրական սարքավորման առանձին

մեքենամասի պայմանական աշխատանքային գծագիր, առանց չափադրումների և անհրաժեշտ նշանակումների: Արդյունքը

համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է նշել աշխատանքային գծագրում բոլոր անհրաժեշտ չափադրումները,

թույլտվածքների ու մաքրության դասերի և այլ անհրաժեշտ նշանակումները, տեխնիկական պայմանները:

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



պլակատներ, մեքենամասերի և աշխատանքային գծագրերի ու էսքիզների հավաքածուներ, համապատասխան գրականություն:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարդալ սխեմաներ, սարքավորումների, հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց

պայմանական նշանակումները և մասնագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին մեքենամասերի

դիրքավորման նշանակումները,

2) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրում պայմանական նշանակումները` երիթային, բազմաերիթային

միացություններ, ատամնաանվային կառչում, առանցքակալային նստեցվածք, եռակցման միացություն և նմանատիպ

այլ նշանակումներ,

3) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքների պայմանական նշանները,

4) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը, կարողանում է օգտվել գծագրերի

փաթեթից և հավաքական գծագրից ընտրել համապատասխան մեքենամասի աշխատանքային գծագիրը,

5) ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրի տեխնիկական պահանջները,

6) ճիշտ է կարդում մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ և էլեկտրական համակարգերի սխեմաները,

սարքավորումների հավաքական գծագրերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ կամ էլեկտրական համակարգերի սխեմաներ, որևէ

սարքավորուման, ագրեգատի, մեխանիզմի կամ հանգույցի հավաքական գծագիր իր մասնագրերով:

ՈՒսանողին հանձնարարվում է կատարել մեխանիկական, հիդրավլիկ, պնևմատիկ կամ էլեկտրական համակարգերի

սխեմայի անհրաժեշտ նշանակումները և ներկայացվող պահանջները, հավաքական գծագրի մեքենամասերից մեկի էսքիզը:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարել հանձնարարված համակարգի նշանակումները և

ներկայացվող պահանջները, մեքենամասի էսքիզը` բոլոր անհրաժեշտ նշանակումներով և տեխնիկական պահանջներով:

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



նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, գծագրական գործիքներ, գծագրության համար հարմարեցված սեղաններ և

շարժական քանոններ, հավաքական գծագրերի և դրանց մասնագրերի հավաքածուներ, համապատասխան գրականություն:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՈՒՅԼՏՎԱԾՔՆԵՐ ԵՎ ՆՍՏԵՑՎԱԾՔՆԵՐ, ՉԱՓԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-002

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ մեքենամասերի մակերևույթների

մշակման ճշտության, մաքրության ու որակի, մեքենամասի նոմինալ, սահմանային և իրական չափերի,

թույլտվածքների և նստեցվածքների, ճշտության դասերի, հիմնական չափագիտական հասկացությունների

վերաբերյալ, ինչպես նաև գործնական կարողություններ, կատարելու մեքենաշինության մեջ օգտագործվող հիմնական

չափիչ գործիքներով համապատասխան չափումներ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՇՄՄՄԿ 3-15-001 «Մեքենաշինական գծագրություն»

մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մեքենամասերի չափերի թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգը,

2) օգտվի թույլտվածքների աղյուսակներից,

3) կատարի չափումներ հիմնական չափիչ գործիքներով:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մեքենամասերի չափերի թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի մշակման ճշտությունը կանխորոշող պայմանները,

2) ճիշտ է բացատրում մշակվող մեքենամասերի մաքրությանը և որակին ներկայացվող հիմնական պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի համափոխարինելիության սկզբունքը,

4) ճիշտ է բացատրում մեքենամասի նոմինալ, սահմանային և իրական չափերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը ստուգելու նպատակով ուսանողին կտրվի մեքենայի որևէ հանգույցի գծագիր, այդ հանգույցի

մեքենամասերի միացություններին ներկայացվող տեխնիկական և տեխնոլոգիական պահանջներով: Ուսանողից կպահանջվի

կատարել տրված հանգույցի միացությունների չափագրումները, նշելով մաքրության դասերը: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարել չափագրումները և նշել մաքրության դասերը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Այդ

պարապմունքների համար նպատակահարմար է օգտագործել հավաքական գծագրերի և դրանց մասնագրերի հավաքածուներ,

համապատասխան գրականություն:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Օգտվել թույլտվածքների աղյուսակներից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում թույլտվածք և նստեցվածք հասկացությունները, չափերի շեղումները (վերին, ներքին և իրական)

և բացատրում ի՞նչ են բացակն ու ձգվածքը,

2) ճիշտ է մեկնաբանում թույլտվածքների համակարգը և սահմանում վերջինիս լիսեռի ու անցքի համակարգերի

բաժանման հատկանիշները,

3) ճիշտ է օգտվում թույլտվածքների աղյուսակներից,

4) ըստ տրված գծագրի կամ խնդրի պայմանի ճիշտ է հաշվարկում լիսեռի թույլտվածքը, անցքի թույտվածքը և

հնարավոր նվազագույն բացակը կամ ձգվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը ստուգելու նպատակով ուսանողին կտրվի մեքենայի որևէ հանգույցի գծագիր տեխնիկական

պահանջներով, կպահանջվի հաշվարկել լիսեռի և անցքի թույլտվածքները և հնարավոր նվազագույն բացակը: Արդյունքի



ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է որոշել թույլտվածքները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Այդ

պարապմունքների համար անհրաժեշտ է օգտագործելլ թույլտվածքների աղյուսակներ, տեխնիկական պահանջներ ներկայացնող

փաստաթղթեր, հանգույցի հավաքական գծագիր, հաշվիչ տեխնիկա, համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտ

տեղեկատուներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել չափումներ հիմնական չափիչ գործիքներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում, չափումը և սահմանում օգտագործվող ժամանակակից չափման միավորները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափման մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

3) ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը, կարողանում է դրանով կատարել

հանձնարարված չափումները,

4) ճիշտ է բացատրում միկրոմետրի և չափաձողի կառուցվածքն ու աշխատանքի սկզբունքը, կարողանում է դրանցով

կատարել հանձնարարված չափումներ,

5) ճիշտ է կատարում ունիվերսալ անկյունաչափերով, կալիբրներով, բացակաչափերով, շաբլոններով և

պարուրակաչափերով համապատասխան չափումներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը ստուգելու նպատակով կտրվեն մեծությունների չափման, միավորների, չափման մեթոդների և դրանց

իրականացման եղանակների, չափիչ գործիքների կառուցվածքի, չափելու ճշտության վերաբերյալ առաջադրանքներ: Ուսանողին

կտրվեն տարբեր տեսակի մեքենամասեր և կպահանջվի ձողակարկինի, միկրոմետրի, չափաձողի, ունիվերսալ անկյունաչափի,

կալիբրների, բացակաչափի, շաբլոնների և պարուրակաչափերի օգնությամբ չափել տրված մեքենամասերի հանձնարարվող

մեծությունները, գնահատել չափման ճշտությունները: Գիտելիքների ստուգումը կկատարվի հարց ու պատասխանի կամ թեստերի

օգնությամբ: Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը տալիս է

հստակ և ճիշտ պատասխաններ: Աշխատանքի կատարումը գրանցվում է համապատասխան ստուգման թերթիկներում:



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: Այդ

պարապմունքների համար անհրաժեշտ է օգտագործել տարբեր մեքենամասեր, չափիչ գործիքներ, դիտակտիվ նյութեր,

չափորոշիչներ, համապատասխան գրականություն:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-003
Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ սև և գունավոր մետաղների և դրանց

համաձուլվածքների տեսակների, հատկությունների, մակնշավորման սկզբունքների և կիրառության բնագավառների

վերաբերյալ, ինչպես նաև մետաղների, համաձուլվածքների, նախապատրաստվածքների պրոֆիլները ճանաչելու,

մակնշավորման սկզբունքները գործնականում օգտագործելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 42 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և հիմնական

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները,

2) ներկայացնի մեքենաշինության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների

դասակարգումը, կիրառման բնագավառները, հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, մակնշումը,

3) ներկայացնի մեքենաշինության մեջ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերի դասակարգումը,

կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը,

4) ներկայացնի մեքենաշինության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները և կարողանա օգտվել պրոֆիլների



ստանդարտներից,

5) ներկայացնի մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերը:

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

բավարար մակարդակի ապահովվումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և հիմնական

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի կառուցվածքը, որպես երկաթ-ածխածնային միացություն, և

բացատրում դրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները`

ամրությունը, կարծրությունը, կռելիությունը, պլաստիկությունը և այլ հատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի կիրառումը, ելնելով նրանց հիմնական ֆիզիկամեխանիկական

հատկություններից,

4) ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի մակնշումը, վերծանում պողպատների և թուջերի մակնիշները,

5) ճիշտ է ճանաչում և տարբերում մետաղների նմուշների կոտրվածքներով` թուջերը և պողպատները,

6) ճիշտ է որոշում փականագործական գործիքներով, սարքավորումներով պողպատի և թուջի բացարձակ և

համեմատական ամրությունները և կարծրությունները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին հանձնարարվում է սահմանել պողպատների և թուջերի, որպես երկաթ ածխածնային միացության, կառուցվածքային

էությունը և դասակարգել դրանք, բացատրել պողպատների և թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները'

ամրություն, կարծրություն, կռելիություն, պլաստիկություն և ներկայացնել դրանց կիրառման բնագավառը: Ուսանողին կտրվեն

մետաղների տարբեր նմուշներ և կպահանջվի ճանաչել և տարբերել թուջերը, և պողպատները, ձեռքի փականագործական

գործիքներով գնահատել պողպատի և թուջի բացարձակ ու համեմատական ամրությունները, կարծրությունները: Գիտելիքների

ստուգումը կկատարվի հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե

ուսանողը օգտվելով համապատասխան գործիքներից և սարքերից, ճիշտ է որոշել պողպատների և թուջերի հատկությունները,



Ճիշտ է ներկայացրել դրանց կիրառման ոլորտը:

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

ընթացքում օգտագործվելու են դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, տարբեր մետաղներից պատրաստված

մեքենամասերի նմուշներ, չափորոշիչներ, ձեռքի փականագործական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների և դրանց համաձուլվածքների դասակարգումը,

կիրառման բնագավառները, հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, մակնշումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և նորոգման ժամանակ

առավել հաճախ կիրառվող գունավոր մետաղների` ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների դասակարգումը, դրանց մակնշավորումը, կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների ֆիզկամեխանիկական և էլեկտրական

հատկությունները, կիրառումը,

4) ճիշտ է ընտրում կոնստրուկցիոն նյութն ըստ նշանակության:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է գործնական կատարման հիման վրա: Գիտելիքները ստուգելու նպատակով ուսանողից

պահանջվում է ներկայացնել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և նորոգման ժամանակ առավել

հաճախ կիրառվող գունավոր մետաղների' ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքները, դասկարգել դրանք, մակնշել, ներկայացնել

դրանց ֆիզկամեխանիկական հատկությունները: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը օգտվելով

համապատասխան գործիքներից և սարքերից, ճիշտ է ընտրել գունավոր մետաղների համաձուլվածքները, ճիշտ է ներկայացրել

դրանց կիրառման ոլորտը:

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

ընթացքում օգտագործվելու են դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների տարբեր

նմուշներ, փականագործական գործիքներ:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերի դասակարգումը, կիրառման

բնագավառը և մակնշավորումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և նորոգման ժամանակ

օգտագործվող պոլիմերային նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը, կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և նորոգման ժամանակ

օգտագործվող կերամիկական նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը, կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պոլիմերային նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները,

մակնշավորումը, կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կերամիկական նյութերի ֆիզիկա-քիմիական և մեխանիկական հատկությունները,

մակնշավորումը, կիրառումը:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Գիտելիքները ստուգելու

նպատակով ուսանողից պահանջվում է ներկայացնելլ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և

նորոգման ժամանակ առավել հաճախ կիրառվող պոլիմերային և կերամիկական նյութերը, դասկարգել դրանք, մակնշել,

ներկայացնել դրանց ֆիզկամեխանիկական հատկությունները: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը օգտվելով

համապատասխան գործիքներից և սարքերից, ճիշտ է որոշել պոլիմերային և կերամիկական նյութերի տեսակը և ճիշտ է

ներկայացրել դրանց կիրառման ոլորտը:

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

ընթացքում օգտագործվելու են դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, պոլիմերային և կերամիկական տարբեր

նյութերից պատրաստված մեքենամասերի տարբեր նմուշներ, փականագործական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մեքենաշինության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները և կարողանալ օգտվել պրոֆիլների

ստանդարտներից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում մեքենաշինության մեջ կիրառվող պրոֆիլների տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պրոֆիլների հիմնական երկրաչափական բնութագրերը,

3) ճիշտ է օգտվում համապատասխան ստանդարտներից, պրոֆիլների տեսականին որոշելու համար:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Գիտելիքները ստուգելու

նպատակով սովորողից պահանջվում է ներկայացնել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և

նորոգման ժամանակ առավել հաճախ կիրառվող պրոֆիլները, դասակարգել դրանք, մակնշել, ներկայացնել դրանց

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը օգտվելով համապատասխան

ստանդարտից և գործիքներից, ճիշտ է որոշել պրոֆիլի տեսակը և երկրաչափական պարամետրերը, ճիշտ է ներկայացրել դրա

կիրառման ոլորտը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, տարբեր նյութերից պատրաստված

պրոֆիլների տարբեր նմուշներ, ստանդարտներ, փականագործական և չափիչ գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերն ըստ նշանակության և տեսակի,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերի բնութագրերը և

հատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նյութերի կիրառման տեղը,

4) ճիշտ է ընտրում մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ, մագնիսահաղորդիչ նյութը ըստ նշանակության,

5) ճիշտ է տեղադրում և միացնում մեկուսիչը, էլեկտրահաղորդիչը:



Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Գիտելիքները ստուգելու

նպատակով սովորողից պահանջվում է շարադրել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արտադրության և

նորոգման ժամանակ առավել հաճախ կիրառվող մեկուսիչ, էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերը, դասակարգել

դրանք, մակնշել, ներկայացնել դրանց ֆիզկամեխանիկական հատկությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- մեկուսիչնյութերի տեսակները՝ լաքեր, ապակի, կերամիկա, պոլիմերներ, ոչ օրգանական թաղանթներ, թելանյութեր,

- մեկուսիչնյութերի հիմնական հատկությունները,

-մեկուսիչ նյութերի ընտրության հիմնական պայմանները՝աշխատանքային միջավայր, աշխատանքային

ջերմաստիճան, էլեկտրական հոսանքի աշխատանքային լարում :

- էլեկտրահաղորդիչ նյութերի հիմնական տեսակները՝ մետաղական, ոչ մետաղական, կոմպոզիցիոն,

- էլեկտրահաղորդիչ նյութերի հիմնական հատկությունները,

- էլեկտրահաղորդիչ նյութերի ընտրության հիմնական պայմանները՝ հոսանքի խտություն, կտրվածքի մակերես,

աշխատանքային ջերմաստիճան, լարման անկում :

- մագնիսահաղորդիչ նյութերի հիմնական տեսակները՝ մագնիսափափուկ նյութեր, մագնիսակոշտ նյութեր,

- մագնիսահաղորդիչ նյութերի հիմնական հատկությունները,

- մագնիսահաղորդիչ նյութերի ընտրության հիմնական պայմանները՝ ինդուկցիայի արժեք, մագնիսական հոսք,

կտրվածքի մակերես, ինքնարժեք, աշխատանքային ջերմաստիճան:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը օգտվելով համապատասխան ստանդարտից, ճիշտ է որոշել մեկուսիչ,

էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութերի տեսակը և բնութագրերը, ճիշտ է ներկայացրել դրա կիրառման ոլորտը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, տարբեր մեկուսիչ,

էլեկտրահաղորդիչ և մագնիսահաղորդիչ նյութեր, նմուշներ, ստանդարտներ, փականագործական և չափիչ գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԱՌԵԼԻՔԱՔՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐ, ՀԻԴՐՈՀԱՂՈՐԴԱԿՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-004
Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մոնտաժման,

շահագործման ու կարգավորման ընթացքում կիրառվող վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների

հիդրոհաղորդակների ագրեգատների ընտրության և կիրառման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 42 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը,

2) ներկայացնի շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը, կիրառումը,

3) ներկայացնի քսանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և կիրառումը,

4) ներկայացնի տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, տեսակները, կիրառման բնագավառները,

5) ներկայացնի վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը,

6) ներկայացնի շինարարական մեքենաների հիդրոհաղորդակների նշանակությունը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վառելիքաքսանյութերի նշանակությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների

մոնտաժման, շահագործման արդյունավետության բարձրացման գործընթացում,



2) ճիշտ է բացատրում տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների

հուսալիության և երկարակեցության ապահովման համար,

3) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի նշանակությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների

հուսալի աշխատանքը և երկարակեցությունը ապահովման համար,

4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը շինարարական

մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգ մոնտաժումը և շահագործումը ապահովելու համար:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստերի պատասխանների արդյունքով:

Յուրաքանչյուր թեստում կառաջադրվեն 8 հարցեր, վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների

նշանակության, շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների հուսալիության և երկարակեցության ապահովման,

ինչպես նաև անվտանգ շահագործման վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- շինարարական մեքենաների և մեխանիզմներիտեխնիկական վիճակի բնութագիրը,

- տեխնիկական վիճակի փոփոխման պատճառները,

-հուսալիության բնութագիրը և նրա հիմնական ցուցանիշները,

-շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների աշխատունակության գնահատման հիմնական ցուցանիշները,

-վառելիքաքսանյութերի ազդեցությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների շահագործական

հատկանիշների և ծախսերի վրա,

-տեխնիկական հեղուկների ազդեցությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների հուսալիության և

երկարակեցության վրա,

-վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների ազդեցությունը շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների

անվտանգ մոնտաժման և շահագործման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեսթերի առնվազն կեսից ավելիին տրվել են ճիշտ պատասխաններ:

Թեսթերի յուրաքանչյուր հարցին կառաջադրվեն երեք պատասխան, որոնցից մեկը՝ ճիշտ:

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

ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, վառելիքաքսանյութերի տարբեր տեսակների նմուշներ,

տեղեկատուներ, տարբեր փորձասարքեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը, կիրառումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների վառելանյութերին ներկայացվող

տեխնիկաշահագործական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների վառելանյութերի որակի նորմավորված

ցուցանիշները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների դասակարգումը, մակնշումը և կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և կիրառումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազային վառելանյութերի տեսակները, մակնշումը և կիրառման բնագավառները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթերի պատասխանների և գործնական կատարման արդյունքով:

Կառաջարկվեն տարբեր մակնիշի վառելանյութերի նմուշներ, ուսանողը պետք է ճիշտ ընտրություն կատարի

առաջադրված մակնիշի շարժիչի համար:

Յուրաքանչյուր թեսթում կառաջադրվեն 8 հարցեր, վառելիքաքսանյութերի դասակարգման, մակնշման, ներկայացվող

տեխնիկաշահագործական հատկանիշների վերաբերյալ, մասնավորապես՝

-վառելանյութերին ներկայացվող պահանջները,

-վառելանյութերի որակի բնութագրերը,

-վառելանյութերի որակի ցուցանիշները,

-բենզինների դասակարգումը, մակնշումը,

-դիզելային վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը,

-գազային վառելանյութերի դասակարգումը, մակնշումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեսթերի առնվազն կեսից ավելիին տրվել են ճիշտ պատասխաններ:

Թեսթերի յուրաքանչյուր հարցին կառաջադրվեն երեք պատասխան, որոնցից մեկը՝ ճիշտ: Հակահրդեհային

անվտանգության կանոնների պաահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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



ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, վառելիքաքսանյութերի տարբեր տեսակների նմուշներ,

տեղեկատուներ, տարբեր փորձասարքեր, հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ և տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քսանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և կիրառումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչային քսանյութերի դասակարգումը, մակնշումը և կիրառման բնագավառները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շարժահաղորդակներում կիրառվող քսանյութերի տեսակները, մակնշումը և կիրառման

բնագավառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների կառավարման համակարգերում և ընթացքային մասերում

օգտագործվող քսանյութերի տեսակները, մակնշումը և կիրառման բնագավառները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեստերի պատասխանների և գործնական կատարման արդյունքով:

Կառաջադրվեն տարբեր մակնիշի քսանյութերի և քսուկների նմուշներ, ուսանողը պետք է ճիշտ ընտրություն կատարի

առաջադրված մակնիշի շարժիչի և շարժահաղորդակի տարբեր ագրեգատների ու մեխանիզմների համար:

Յուրաքանչյուր թեսթում կառաջադրվեն 8 հարցեր` շարժիչներում և շարժահաղորդակներում կիրառվող քսանյութերի և

քսուկների դասակարգման, մակնշման, կիրառման վերաբերյալ, մասնավորապես՝

-բենզինային շարժիչների քսանյութերը,

-դիզելային շարժիչների քսանյութերը,

-մեխանիկական շարժահաղորդակներում կիրառվող քսանյութերը և քսուքները,

-հիդրավլիկական շարժահաղորդակներում կիրառվող աշխատանքային հեղուկները,

- հիդրոտրանսֆորմատորներում կիրառվող աշխատանքային հեղուկներ,

-հիպոիդային քսանյութեր,

-քսուքներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեստերի առնվազն կեսից ավելիին տրվել են ճիշտ պատասխաններ:



Թեսթերի յուրաքանչյուր հարցին կառաջադրվեն երեք պատասխան, որոնցից մեկը՝ ճիշտ:

Հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պաահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, քսանյութերի, քսուքների տարբեր

տեսակների նմուշներ, տեղեկատուներ, տարբեր փորձասարքեր, հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ և

տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, տեսակները, կիրառման բնագավառները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների շարժիչներում օգտագործվող հովացնող հեղուկների

նշանակությունը, դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչի հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը,

դասակարգումը, մակնշումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում արգելակային և ղեկային վարման հաղորդակներում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների

նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թափքի բեռնաթափման հաղորդակում կիրառվող տեխնիկական հեղուկների

նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր նշանակության աշխատանքային օրգանների հաղորդակում կիրառվող

տեխնիկական հեղուկների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթերի պատասխանների և գործնական կատարման արդյունքով:

Կառաջադրվեն տարբեր մակնիշի տեխնիկական հեղուկների նմուշներ, սովորողը պետք է ճիշտ ընտրություն կատարի

առաջադրված մակնիշի շարժիչի հովացման համակարգի, կցորդիչի հաղորդակի, ղեկային, արգելակային և բեռնման-

բեռնաթափման համակարգերի հաղորդակների համար:



Յուրաքանչյուր թեսթում կառաջադրվեն 8 հարցեր, տեխնիկական հեղուկների նշանակության, դասակարգման,

մակնշման վերաբերյալ:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեսթերի առնվազն կեսից ավելիին տրվել են ճիշտ պատասխաններ:

Թեսթերի յուրաքանչյուր հարցին կառաջադրվեն երեք պատասխան, որոնցից մեկը՝ ճիշտ: Հակահրդեհային

անվտանգության կանոնների պաահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, տեխնիկական հեղուկների տարբեր

տեսակների նմուշներ, տեղեկատուներ, տարբեր փորձասարքեր, հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ և

տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բենզինների պահպանումը և լիցքավորումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային վառելիքի պահպանումը և լիցքավորումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկ գազերի պահպանումը և լիցքավորումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում սեղմված գազերի պահպանումը և լիցքավորումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում քսանյութերի պահպանումը և լիցքավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական հեղուկների պահպանումը և լիցքավորումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գրավոր թեսթերի պատասխանների արդյունքով:

Յուրաքանչյուր թեսում կառաջադրվեն 8 հարցեր` վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական հեղուկների պահպանման և

լիցքավորման վերաբերյալ, մասնավորապես՝

-բենզինների պահպանումը և լիցքավորումը,

-դիզելային վառելանյութերի պահպանումը և լիցքավորումը,



-հեղուկ գազերի պահպանումը և լիցքավորումը,

-բնական գազերի պահպանումը և լիցքավորումը,

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե թեսթերի առնվազն կեսից ավելիին տրվել են ճիշտ պատասխաններ:

Թեսթերի յուրաքանչյուր հարցին կառաջադրվեն երեք պատասխան, որոնցից մեկը՝ ճիշտ: Հակահրդեհային

անվտանգության կանոնների պաահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, վառելիքաքսանյութերի և տեխնիկական

հեղուկների պահպանման և լիցքավորման համար օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների

մանրակերտեր, տարբեր սարքավորումների և հարմարանքների նմուշներ, պլակատներ, ուսումնական գրականություն,

տեսաֆիլմեր, տեղեկատուներ, հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ և տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների հիդրոհաղորդակների նշանակությունը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակների, նշանակությունը, դասակարգումը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բաց և փակ հիդրոհաղորդակների աշխատանքի սկզբունքը և կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոմեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակի հաշվարկի և ագրեգատների ընտրության հիմունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհաղորդակների տեխնիկական սպասարկմանը և շահագործմանը ներկայացվող

պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին



կառաջադրվի ըստ տեխնիկական առաջադրանքի մշակել բաց կամ փակ տեսակի հիդրոհաղորդակի սխեման,

հաշվարկել հիմնական պարամետրերը, ներկայացնել աշխատանքային բնութագրերը:

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե հիդրոհաղորդակի սխեման ճիշտ է մշակվել, ճիշտ են ընտրվել

հիդրոմեքենաները և ագրեգատները, հաշվարկվել պարամետրերը և ներկայացվել բնութագրերը: Անվտանգության

տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ուսումնական գրականություն, շինարարական մեքենաների

հիդրոհաղորդակների պլակատներ, տարբեր հիդրոսարքավորումների և ագրեգատների մանրակերտեր, նմուշներ,

ուսումնական գրականություն, տեսաֆիլմեր, տեղեկատուներ, հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ և

տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ – 3-15-005

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և գործնական կարողություններ

շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների կառուցվածքի, աշխատանքի

առանձնահատկությունների, կարգավորման և պարզ անսարքությունների վերացման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 40 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-3-15-001 «Անվտանգություն և

առաջին օգնություն» և ՇՄՄՄԿ –3-15-003 «Նյութագիտության հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝



1) ներկայացնի հաստատուն և փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթաները,

2) ներկայացնի շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,

աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները,

3) ստուգի և կարգավորի գեներատորը, մարտկոցային կուտակիչները, վառոցքի մոմերը, լուսավորման և լուսա-ձայնա

ազդանշանային համակարգը,

4) ներկայացնի ամբարձիչներում օգտագործվող էլեկտրաբանեցման համակարգերի առանձնահատկությունները,

5) ներկայացնի ամբարձիչներում օգտագործվող էլեկտրական ապարատները,

6) հայտնաբերի և վերացնի շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների հիմնական

պարզ անսարքությունները,

7) ներկայացնի էլեկտրոնային սարքավորումների հիմնական տեսակները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաստատուն և փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և էլեկտրամագնիսական հիմնական պարամետրերը, բնութագրերը և

օրենքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաները, պարամետրերը, աշխատանքային

ռեժիմները,

3) ճիշտ է կատարում հաղորդիչների, հոսանքի աղբյուրների հաջորդական և զուգահեռ միացումները և անհրաժեշտ

հաշվարկներ,

4) ճիշտ է հաշվում առաջադրված հաստատուն հոսանքի գծային շղթայի և ոչ գծային էլեկտրական շղթայի

պարամետրերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաները, դրանց աշխատանքային

բնութագրերը և պարամետրերը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին

կառաջադրվի ըստ տեխնիկական առաջադրանքի մշակել հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրական

շղթան, պարամետրերի, աշխատանքային ռեժիմների և աշխատանքային բնութագրերի վերաբերյալ:

Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե շղթան ճիշտ է մշակվել, պարամետրերը ճիշտ են հաշվարկվել, չիշտ են

ներկայացվել բնութագրերը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաների, էլեկտրական համակարգերի և

սարքավորումների ստենդներ, պլակատներ, մասնագիտական գրականություն, չափիչ - ստուգիչ սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների նշանակությունը,

աշխատանքը, հիմնական կարգավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) Ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների հիմնական

խմբերը` հոսանքի աղբյուրներ, էլեկտրաշարժիչներ, էլեկտրական ապարատներ և սարքավորումներ, վառոցքի

համակարգ, լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգ,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական ապարատների և սարքավորումների նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը

և աշխատանքի սկզբունքները, ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի նշանակությունը, մակնշումը և աշխատանքի սկզբունքը,

կիսահաղորդչային սարքերի ընտրությումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական վերելակի կառավարման,

թողարկման և արգելակման համար օգտագործվող ավտոմատ սարքավորումների և բլոկների նշանակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գործարկիչի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

6) ճիշտ է կատարում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների



հաղորդալարերի միացում և զոդում, մեկուսացում, վնասված հատվածների փոխում, կարգավորման պարզագույն

աշխատանքները,

7) ճիշտ է կատարում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների կարգավորման

պարզագույն աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին

կտրվեն առնվազն 3 հարց՝ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական սարքավորումների

նշանակության, աշխատանքի և հիմնական կարգավորումների վերաբերյալ: Արդյունքի յուրացումը կհամարվի

դրական, եթե հարցերին տրվի ճիշտ պատասխան և ճիշտ իրականացվի առաջադրված էլեկտրական սարքավորման

կարգավորման գործընթացները: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական համակարգերի և

սարքավորումների ստենդներ, պլակատներ, մասնագիտական գրականություն, չափիչ - ստուգիչ սարքավորումներ,

համապատասխան գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ստուգել և կարգավորել գեներատորը, մարտկոցային կուտակիչները, վառոցքի մոմերը, լուսավորման և լուսա-ձայնա

ազդանշանային համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հանում, ստուգում, կարգավորում և տեղադրում գեներատորը,

2)ճիշտ է կարգավորում գեներատորի շարժափոկի ձգվածությունը,

3)ճիշտ է ստուգում մարտկոցային կուտակիչների տեխնիկական վիճակը,

4)ճիշտ է հանում, ստուգում և տեղադրում վառոցքի մոմերը, կարգավորում վառոցքի մոմենտը,

5) ճիշտ է հանում, ստուգում և տեղադրում բաշխիչ-ընդհատիչը,կոնդեսատորը և կոճը,

6) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների լուսավորման և լուսազդանշանային



համակարգի կառուցվածքը,

7) ճիշտ է կարգավորում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների լապտերի լույսը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի

դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է հանում և տեղադրում գեներատորը, կարգավորումը շարժափոկի ձգվածությունը, ճիշտ

է ստուգում մարտկոցային կուտակիչների տեխնիկական վիճակը, ստուգում և տեղադրում վառոցքի մոմերը, բաշխիչ-

ընդհատիչը, կարգավորում վառոցքի մոմերը և լապտերի լույսը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների

պահպանումը պարտադիր պայման է: Հարցերին բանավոր պատասխանելիս թույլեն տրվում որոշ ոչ էական սխալներ:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, կարգավորման և

էլեկտրաչափիչ գործիքներ, ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների էլեկտրական համակարգերի

ստենդներ, գեներատորի ստենդ , մարտկոցային կուտակիչներ, վառոցքի մոմեր, լուսավորման և լուսա-ձայնա

ազդանշանային համակարգ, առանձին հանգույցներ, սարքեր, մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ամբարձիչներում օգտագործվող էլեկտրաբանեցման համակարգերի առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներում օգտագործվող էլեկտրաբանեցման համակարգերի դերը և նշանակությունը,

ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դանդաղընթաց, արագընթաց և ճեպընթաց ամբարձիչներում օգտագործվող

էլեկտրաբանեցման համակարգերը,

3) ճիշտ է բացատրում ռեդուկտորային և առանց ռեդուկտորի էլեկտրաբանեցումների կիրառական

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բացատրում ամբարձիչներում օգտագործվող ասինխրոն էլեկտրաբանեցման համակարգի հիմնական

տարրերը և դրանց նշանակությունը,



5) ճիշտ է բացատրում ամբարձիչներում օգտագործվող ասինխրոն էլեկտրաբանեցման համակարգի էլեկտրական

սխեման և աշխատանքը,

6) ճիշտ է բացատրում արագընթաց ամբարձիչներում օգտագործվող հաստատուն հոսանքի էլեկտրաշարժիչով

կարգավորվող էլեկտրաբանեցման համակարգի հիմնական տարրերը և դրանց նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կտրվեն առնվազն 5 հարց՝

շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրաբանեցման համակարգերի նշանակության, էլեկտրական

սխեմաների, հիմնական տարրերի և դրանց նշանակության վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-էլեկտրական շղթաների տարրերը և ֆիզիկական մեծությունները,

- էլեկտրական շղթաների հիմնական օրենքները,

-հաստատուն հոսանքի շղթա,

-փոփոխական հոսանքի շղթա,

-տրանսֆորմատորների տեսակները, հիմնական բնութագրերը և կիրառությունը,

-էլեկտրական մեքենաների տեսակները, հիմնական բնութագրերը և կիրառությունը,

-էլեկտրական ապարատների տեսակները, հիմնական բնութագրերը և կիրառությունը,

-կիսահաղորդչային էլեմենտների տեսակները և կիրառությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ պատասխանի տրված հարցերին:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրաբանեցման համակարգերի գործող

ստենդներ, չափիչ գործիքներ, հարմարանքներ և սարքավորումներ, ուսումնական գրականություն, տեղեկատու

նյութեր, պլակատներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ամբարձիչներում օգտագործվող էլեկտրական ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներում օգտագործվող ռելեների, թողարկման կոճակների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները, աշխատանքային բնութագրերն ու աշխատանքի սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներում օգտագործվող կոնտակտորների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները աշխատանքային բնութագրերն ու աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների կառավարման վահանակի վրա տեղակայված ռելեների աշխատանքային

բնութագրերն ու աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական ամբարձիչի կառավարման և թողարկման համար օգտագործվող ավտոմատ

սարքավորումների և բլոկների աշխատանքային բնութագրերն ու աշխատանքի սկզբունքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի լուսավորման համակարգի տարրերը, էլեկտրական սխեման և աշխատանքի

սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կտրվեն առնվազն 5 հարց՝

շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական ապարատների, ավտոմատ սարքավորումների և բլոկների

նշանակության, աշխատանքի սկզբունքի և աշխատանքային բնութագրերի վերաբերյալ: Արդյունքի ձեռքբերումը

կհամարվի դրական, եթե հարցերի կեսից ավելիին տրվի ճիշտ պատասխան:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական ապարատների, ավտոմատ

սարքավորումների և բլոկների, ամբարձիչի լուսավորման համակարգի գործող ստենդներ, չափիչ գործիքներ,

հարմարանքներ և սարքավորումներ, ուսումնական գրականություն, տեղեկատու նյութեր, պլակատներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Հայտնաբերել և վերացնել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումների հիմնական



պարզ անսարքությունները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է հայտնաբերել հոսանքի աղբյուրների հիմնական պարզ անսարքությունները և վերացնել դրանք

2)կարողանում է հայտնաբերել գործարկիչի հիմնական անսարքությունները և վերացնել դրանք,

3)կարողանում է հայտնաբերել վառոցքի համակարգի հիմնական պարզ անսարքությունները և վերացնել դրանք,

4) կարողանում է հայտնաբերել լուսավորման և լուսա-ձայնա ազդանշանային համակարգի հիմնական պարզ

անսարքությունները և վերացնել դրանք:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե սովորողը կարողանա ճիշտ հայտնաբերել հոսանքի աղբյուրների,

գործարկիչի, վառոցքի համակարգի, լուսավորման և լուսազդանշանային համակարգի հիմնական պարզ

անսարքությունները, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումով: Բանավոր պատասխաններում

թույլատրվում են որոշ ոչ էական սխալներ:

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

Անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրական համակարգերի և

վառոցքի համակարգի գործող ստենդներ, առանձին հանգույցներ և մեքենամասեր, չափիչ գործիքներ,

հարմարանքներ և սարքավորումներ, ուսումնական գրականություն, տեղեկատու նյութեր, պլակատներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել էլեկտրոնային սարքավորումների հիմնական տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների կառավարման և թողարկման համակարգում օգտագործվող

էլեկտրոնային սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներում օգտագործվող միկրոպրոցեսորային սարքերը,

3) ճիշտ է բացատրում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի դերը և նշնակությունը,

4) ճիշտ է կատարում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի միացման աշխատանքները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե սովորողը կարողանա ճիշտ կատարել էլեկտրոնային և

միկրոպրոցեսորային սարքերի միացման աշխատանքները` անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումով:

Բանավոր պատասխաններում թույլատրվում են որոշ ոչ էական սխալներ:

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

ունենալ տարբեր շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրոնային սարքավորումների գործող ստենդներ, առանձին

հանգույցներ և մեքենամասեր, չափիչ գործիքներ, հարմարանքներ և սարքավորումներ, ուսումնական գրականություն, տեղեկատու

նյութեր, պլակատներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ – 3-15-006

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և

համակարգերի կառուցվածքի, դրանց ընտրության և աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ

անհրաժեշտ կիրառական գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՇՄՄՄԿ –3-15-003 «Նյութագիտության հիմունքներ»,

ՇՄՄՄԿ–3-15-004 «Վառելիքաքսանյութեր, տեխնիկական հեղուկներ, հիդրոհաղորդակներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի ներքին այրման շարժիչների դերը, տեսակները և նրա հիմնական մասերը,



2) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունները,

3) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչների հիմնական համակարգերի կառուցվածքային առանձնա-

հատկությունները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել ներքին այրման շարժիչների դերը, տեսակները և նրա հիմնական մասերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչի դերը և տեսակները, կարողանում է կատարել ներքին այրման

շարժիչների դասակարգում,

2) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչներին ներկայացվող պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը,

3) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչի հիմնական մասերի նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 5

հարց ներքին այրման շարժիչի նշանակության, դասակարգման, ներկայացվող հիմնական պահանջների և ընդհանուր

կառուցվածքի վերաբերյալ: Ստորև ներկայացվում են մանրամասներրը.

- ներքին այրման շարժիչների դասակարգման սկզբունքները,

-շարժիչի հիմնական պարամետրերը և բնութագրերը,

-ներքին այրման շարժիչի հիմնական մասերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կարողանա ճիշտ ներկայացնել ներքին այրման շարժիչի

նշանակությունը, դասակարգումը, ներկայացվող հիմնական պահանջները և աշխատանքային կարգը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները:

Անհրաժեշտ է ունենալ ներքին այրման շարժիչների տարբեր տեսակների ստենդներ, առանձին հանգույցներ և մեքենամասեր,

ուսումնական գրականություն, տեղեկատու նյութեր, պլակատներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կարբյուրատորային, դիզելային և վառելանյութի ներարկումով շարժիչների աշխատանքի

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բացատրում ներքին այրման շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շուռտվիկշարժաթևային մեխանիզմի նշանակությունը, շարժական և անշարժ

մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ մեխանիզմի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում փականային գազաբաշխիչ մեխանիզմի տեսակները, աշխատանքի առանձնա-

հատկությունները, մեքենամասերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 8

հարց ներքին այրման տարբեր տեսակների շարժիչների աշխատանքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբաշխիչ մեխանիզմների նշանակության, դասակարգման, ներկայացվող հիմնական

պահանջների և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ: Ստորև ներկայացվում են մանրամասներրը.

- ներքին այրման շարժիչների դասակարգման սկզբունքները,

-շարժիչի հիմնական պարամետրերը և բնութագրերը,

-քառատակտ բենզինային շարժիչի աշխատանքային կարգը և տակտերի գործընթացները,

-երկտակտ բենզինային շարժիչի աշխատանքային կարգը և տակտերի գործընթացները,

- քառատակտ դիզելային շարժիչի աշխատանքային կարգը և տակտերի գործընթացները,

-երկտակտ շարժիչի աշխատանքային կարգը և տակտերի գործընթացները,

-բազմագլան շարժիչների աշխատանքային կարգը,

-վառելանյութի ներարկումով շարժիչների աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի նշանակությունը,



- շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի անշարժ մեքենամասերը,

- շուռտվիկ-շարժաթևային մեխանիզմի շարժական մեքենամասերը,

- գազաբաշխիչ մեխանիզմի նշանակությունը,

- փականային տիպի գազաբաշխիչ մեխանիզմի մեքենամասերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կարողանա ճիշտ ներկայացնել առաջադրված ներքին

այրման տարբեր տեսակների շարժիչների աշխատանքի առնձնահատկությունները, շուռտվիկ-շարժաթևային և

գազաբշխիչ մեխանիզմների կառուցվածքը, աշխատանքը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները:

Անհրաժեշտ է ունենալ ներքին այրման շարժիչների տարբեր տեսակների աշխատանքի առանձնահատկությունները ներկայացնող

ստենդներ, շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբշխիչ մեխանիզմների ստենդներ, առանձին հանգույցներ և մեքենամասեր,

ուսումնական գրականություն, տեղեկատու նյութեր, պլակատներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչների հիմնական համակարգերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկային և օդային հովացման համակարգերից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և աշխատանքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերի յուղման առանձնահատկությունները, յուղման համակարգի նշանակությունը,

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային, դիզելային և վառելիքի ներարկումով սնման համակարգների

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և աշխատանքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում սնման յուրաքանչյուր համակարգի հիմնական մասերի նշանակությունը և դրանց ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գազախառնուրդներով սնման համակարգի կառուցվածքային և աշխատանքի



առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում վառոցքի համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում գործարկման համակարգի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 10

հարց ներքին այրման տարբեր տեսակների շարժիչների հովացման, յուղման, սնման համակարգերի նշանակության,

դասակարգման, ներկայացվող հիմնական պահանջների, կառուցվածքային առանձնահատկությունների և

աշխատանքի վերաբերյալ:

Ստորև ներկայացվում են մանրամասներրը.

- ներքին այրման շարժիչների հովացման համակարգի նշանակությունը, դասակարգումը,

- ներքին այրման շարժիչների հեղուկային հովացման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը,

-հեղուկային հովացման համակարգում օգտագործվող հեղուկների դասակարգումը, մակնշումը, ներկայացվող

պահանջները,

-հեղուկային հովացման համակարգի աշխատանքի առանձնահատկություններ,

-օդային հովացման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը,

- օդային հովացման համակարգի աշխատանքի առանձնահատկություններ :

-շարժիչի յուղման համակարգի նշանակությունը, շարժիչի մեքենամասերի յուղման հիմնական տեսակները,

-շարժիչային յուղերի դասակարգումը, բնութագրերը, ներկայացվող պահանջները,

- շարժիչի յուղման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- շարժիչի սնման համակարգի նշանակությունը, դասակարգումը,

-բենզինային շարժիչի վառելանյութերի տեսակները, բնութագրերը և ներկայացվող պահանջները,

-կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի

առանձնահատկությունները,

-դիզելային շարժիչի վառելանյութերի տեսակները, բնութագրերը և ներկայացվող պահանջները,



- դիզելային շարժիչի սնման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

-վառելանյութի ներարկումով շարժիչի սնման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի

առանձնահատկությունները,

- շարժիչի վառոցքի համակարգի նշանակությունը, դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները,

- շարժիչի վառոցքի համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները,

- շարժիչի գործարկման համակարգի նշանակությունը, դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները,

- շարժիչի գործարկման համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կարողանա ճիշտ ներկայացնել առաջադրված ներքին

այրման տարբեր տեսակի շարժիչների համակարգերի նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի

առնձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները:

Անհրաժեշտ է ունենալ ներքին այրման շարժիչների տարբեր տեսակների հովացման, յուղման, սնման համակարգերի

կառուցվածքը և աշխատանքի առանձնահատկությունները ներկայացնող ստենդներ, տարբեր համակարգերի

առանձին մեխանիզմների և հանգույցների ստենդներ, տարբեր մեքենամասեր, ուսումնական գրականություն,

տեղեկատու նյութեր, պլակատներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-007

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն հնարավորություն տալ սովորողի ձեռք բերելու անհրաժեշտ գիտելիքներ ճանապարհային

երթևեկության կանոնները նորմավորող իրավական ակտերի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել նրաց մոտ ՀՀ-ում

գործող ճանապարհային երթևեկության կանոնների գործնական կիրառման համապատասխան կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ որից՝



տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) բացատրի Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման վերաբերյալ հիմնական

հասկացությունները,

2) բացատրի Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները,

3) ներկայացի ճանապարհային նշանները,

4) ներկայացնի ճանապարհային գծանշանները և տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանները,

5) ներկայացնի ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից բխող վարչական իրավախախտումները

և դրանցից բխող սանկցիաները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման վերաբերյալ հիմնական

հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գործող իրավական ակտերում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների հիմնական իրավունքներն ու պարտա-

կանությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գործող իրավական ակտերով սահմանված տրանսպորտային միջոցների սեփականատիրոջ,

վարորդի, հետիոտների և ուղևորների հիմնական պարտականություններն ու իրավունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցների դասակարգման և դրանց վարման թույլտվության

իրավունքները` համաձայն գործող իրավական ակտերի:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի կամ թեսթերի օգնությամբ: Գիտելիքները ստուգելու



նպատակով ուսանողից պահանջվում է ներկայացնել գործող օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները,

ճանապարհային երթևեկության մասնակիցների հիմնական իրավունքներն ու պարտականությունները,

տրանսպորտային միջոցների սեփականատիրոջ, վարորդի, հետիոտների և ուղևորների հիմնական

պարտականություններն ու իրավունքները, տարբեր տրանսպորտային միջոցների դասակարգումը և դրանք վարելու

իրավունքը: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը անսխալ պատասխանում է բոլոր

հարցերին: Աշխատանքի կատարումը ստուգելու համար պետք է օգտագործվեն համապատասխան ստուգման

թերթիկներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

սովորողին տալ գիտելիքներ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքում

օգտագործվող հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն,

օրենսդրական փաստաթղթեր, ճանապարհների և փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների,

ճանապարհային նշանների սխեմաներ և լուսանկարներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոնների ընդհանուր դրույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոններով սահմանված լուսացույցի և կարգավորողի

ազդանշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վթարային ազդանշանների կիրառման դեպքերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ ազդանշանի կիրառումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում երթևեկությունը ավտոմայրուղիներում և բնակելի գոտիներում,

6) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների երթևեկության առավելությունը,

արտաքին լուսային սարքերի և ձայնային ազդանշանների կիրառումը, մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների



քարշակումը, մարդկանց և բեռների փոխադրումները:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի կամ թեսթերի օգնությամբ: Գիտելիքները ստուգելու նպատակով

սովորողից պահանջվում է ներկայացնել և կիրառել'

ա. ՀՀ ճանապարհային երթևեկության կանոնների ընդհանուր դրույթները,

բ. լուսացույցի և կարգավորողի ազդանշանները,

գ. վթարային ազդանշանի և «Վթարային կանգառ» ճանաչման նշանի կիրառումը, դ. հատուկ ազդանշանների կիրառումը, ե.

երթևեկության սկիզբը և մանևրումը,

զ. տրանսպորտային միջոցների դասավորումը երթևեկելի մասում,

է. վազանցը և երթևեկության արագությունը,

ը. կանգառը և կայանումը,

թ. հետիոտնային անցումների հատումը,

ժ. երթևեկությունը երկաթուղային գծանցներով,

ի. երթևեկությունը ավտոմայրուղիներով,

լ. երթևեկությունը բնակելի գոտիներում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը կարողանում է ճանապարհափողոցային ցանցի տվյալ

տեղամասում ճիշտ կիրառել երթևեկության կազմակերպման անհրաժեշտ սխեման:

Աշխատանքի կատարումը ստուգելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները` նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոնների

վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, ճանապարհների և

փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների, ճանապարհային նշանների սխեմաներ և լուսանկարներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ճանապարհային նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային նախազգուշացնող նշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում առավելության նշանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում արգելող նշանները,

4) ճիշտ է ներկայացնում թելադրող և հատուկ թելադրանքի նշանները,

5) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվության սպասարկման և լրացուցիչ տեղեկատվության (ցուցանակների) նշանները:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի օգնությամբ:

Գիտելիքները ստուգելու նպատակով սովորողից պահանջվում է ներկայացնել և օգտվել՝

ա. ճանապարհային նախազգուշացնող նշաններից,

բ. առավելության նշաններից,

գ. արգելող նշաններից,

դ. թելադրող և հատուկ թելադրանքի նշաններից,

ե. տեղեկատվության սպասարկման և լրացուցիչ տեղեկատվության (ցուցանակներ) նշաններից:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է ճանապարհափողոցային ցանցի տվյալ

տեղամասում ճիշտ ներկայացնել ճանապարհային նախազգուշացնող նշանները:

Աշխատանքի կատարումը ստուգելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ ճանապարհային նշանների վերաբերյալ և կարողություններ օգտվելու այդ նշաններից:

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական մասնագիտական գրականություն, ճանապարհների և փոխհատումների

սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների, ճանապարհային նշանների սխեմաներ և լուսանկարներ, տեղեկատու

նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ճանապարհային գծանշանները և տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային հորիզոնական գծանշումները և դրանց կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային ուղղաձիգ գծանշումները և դրանց կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում «Ավտոգնացք», «Երկարաչափ տրանսպորտային միջոց» և ճանաչման այլ նշանները, դրանց

ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում «Արագության սահմանափակում», «Դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոց», «Մեծ

եզրաչափերով բեռ», «Վտանգավոր բեռ» նշանները, դրանց ներկայացվող պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում «Երեխաների փոխադրում», «Խուլ վարորդ», «ՈՒսումնական տրանսպորտային միջոց»,

«Վթարային Կանգառ», «Բժիշկ», «Հաշմանդամ» նշանները, դրանց ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Գիտելիքները ստուգելու նպատակով սովորողից

պահանջվում է ներկայացնել̀

ա. «Ավտոգնացք»,

բ. «Երկարաչափ Տրանսպորտային միջոց»,

գ. «Արագության սահմանափակում»,

դ. «Դանդաղընթաց տրանսպորտային միջոց»,

ե. «Մեծ եզրաչափերով բեռ»,

զ. «Վտանգավոր բեռ»,

է. «Երեխաների փոխադրում»,

ը. «Խուլ վարորդ»,

թ. «Ուսումնական տրանսպորտային միջոց»,

ժ. «Բժիշկ»,

ի. «Հաշմանդամ» նշանները և դրանց ներկայացվող պահանջները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ օգտվել տրանպորտային միջոցի ճանաչման



նշաններից:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

գիտելիքներ տրանպորտային միջոցի ճանաչման նշանների վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական մասնագիտական գրականություն, ճանապարհային նշանների սխեմաներ և

լուսանկարներ, տեղեկատու նյութեր, ֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից բխող վարչական իրավախախտումները և

դրանցից բխող սանկցիաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ-ում գործող ճանապարհային երթևեկության կանոնների իրավախախտումների հոդվածի

դիսպոզիցիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճանապարհային երթևեկության կաննոերի խախտման հետ կապված վարչական տույժերի

միջոցառումները և վարչական իրավախաղտումների տուգանքաչափերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող անսարքություններն ու պայմանները:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի կամ թեսթերի օգնությամբ: Արդյունքի ձեռքբերումը

համարվում է բավարար, եթե ուսանողը կարողանում է հստակ ներկայացնել իրավախախտումների վերաբերյալ

օրենսգրքի հիմնական հոդվածները և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով սահմանված

վարչական տուգանքաչափերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-տրանuպորտային միջոցների վրա լուuային և ձայնային, ներառյալ հատուկ սարքավորումներ տեղադրելու կանոնները

խախտելը,

-սահմանված կարգով չհաշվառված (չվերահաշվառված) տրանuպորտային միջոց վարելը,

- տեխնիկական զննություն չանցած տրանսպորտային միջոց վարելը,



- տեխնիկական զննության կամ հաշվառման կտրոնը սահմանված տեղում չփակցնելը,

- տրանuպորտային միջոցի հաշվառման համարանիշի օգտագործման կանոնները խախտելը,

- տրանuպորտային միջոցների վարորդների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը,

-տրանuպորտային միջոցների վարորդների կողմից լուuացույցի կամ կարգավորողի արգելող ազդանշանին

չենթարկվելը,

- տրանuպորտային միջոցների վարորդների կողմից սահմանված արագությունը գերազանցելը,

- ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման բնագավառի օրենսդրությունը խախտելը,

-երկաթուղային գծանցներում տրանuպորտային միջոցների երթևեկության կանոնները վարորդների կողմից խախտելը,

- տրանuպորտային միջոցները ոչ uթափ վիճակում վարելը,

- տրանuպորտային միջոցներ վարելու իրավունք չունեցող անձանց կողմից տրանuպորտային միջոցներ վարելը,

-հետիոտների և ճանապարհային երթևեկության մյուu մաuնակիցների կողմից ճանապարհային երթևեկության

կանոնները խախտելը,

- անսարքություններ ունեցող տրանսպորտային միջոցների շահագործումը թույլատրելը և տրանսպորտային միջոցների

շահագործման կանոնների այլ խախտումները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի հիմնական հոդվածների և

օրենսգրքով սահմանված վարչական տուգանքաչափերի մասին: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական

մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական և տեղեկատու նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-008

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների սարքավորումների,



ագրեգատների, մեխանիզմների ոչ բարդ հանգույցների, միացությունների (պարուրակային, երիթային և

բազմաերիթային միացություններ), ինչպես նաև տիպային մեքենամասերի (ատամնանիվներ, փոկանիվներ,

աստղանիվներ, լիսեռներ և այլն) նորոգման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-3-15-001«Անվտանգություն և առաջին

օգնություն», ՇՄՄՄԿ– 3-15-002 «Թույլտվածքներ և նստեցվածքներ, չափիչ գործիքներ և չափումների տեխնիկան»,

ՇՄՄՄԿ -3-15-003 «Նյութագիտության հիմունքներ», մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կազմակերպի աշխատատեղը, ծանոթանա գործիքներին, հարմարանքներին և սարքավորումներին,

տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման կարգին,

2) կատարի մետաղի հատումը, հարթումը և ծռումը, կտրումը, խարտոցումը,

3) կատարի գայլիկոնում, եզրալայնում և անցքակոկում,

4) կատարի պարուրակում, գամում, զոդում, եռակցում,

5) կատարել ներխարտոցում և հարմարակցում, քերանում, կիպահղկում,

6) կատարել երիթային և բազմաերիթային միացությունների նորոգում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել աշխատատեղը, ծանոթանալ գործիքներին, հարմարանքներին և սարքավորումներին,

տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման կարգին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում աշխատատեղը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գործիքների, հարմարանքների և սարքավորումների նշանակությունը,



3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման կարգը,

4) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները փականագործական աշխատանքների իրականացման

սկզբում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր գործիքների, հարմարանքների և

սարքավորումների հավաքածուներ և պահանջվում է տեխնոլոգիական գործընթացների իրականացման կարգին

համապատասխան ներկայացնել դրանց կիրառումը և նշանակությունը: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե

ուսանողը կարողանում է ճիշտ ներկայացնել դրանց կիրառումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և գծագրեր, ուսումնական գրականություն,

փականագործական գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել մետաղի հատումը, հարթումը և ծռումը, կտրումը, խարտոցումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում մետաղի հատում մամլակի մեջ, սալի և զնդանի վրա,

2) ճիշտ է կատարում մետաղի մեքենայացված հատում,

3) ճիշտ է կատարում մետաղի ուղղում, հարթում և ծռում,

4) ճիշտ է կատարում մետաղի կտրում,

5) ճիշտ է կատարում մետաղի շրջխարտում,

6) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ և պահանջվում է

կատարել մետաղի հարթում, ծռում, կտրում, խարտոցում: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը

ապահովում է նշված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտ որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների



պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր,

մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական

գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել գայլիկոնում, եզրալայնում և անցքակոկում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում գայլիկոնների սրում և ենթասրում,

2) ճիշտ է կատարում գայլիկոնում ըստ գծանշման, ինչպես նաև կոնդուկտորի և հենակի օգնությամբ,

3) ճիշտ է կատարում ձեռքի գործիքներով գայլիկոնում,

4) ճիշտ է կատարում գայլիկոնված անցքերի եզրալայնում, անցքալայնում և անցքակոկում,

5) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ, մեքենամասերի

նախապատրաստվածքներ և պահանջվում է կատարել գայլիկոնում ըստ գծանշման, կոնդուկտորի և հենակի, ձեռքով

գայլիկոնում, եզրալայնում, անցքալայնում և անցքակոկում: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը

ապահովում է նշված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտ որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների

պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, տարբեր տեսակի մետաղների նմուշներ, մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և

գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել պարուրակում, գամում, զոդում, եռակցում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում թուջե և պողպատե մեքենամասերի մաշված պարուրակների վերականգնման աշխատանքների

հաջորդականությունը,

2) ճիշտ է օգտվում պարուրակների մշակման ժամանակ օգտագործվող գործիքներից, հարմարանքներից և

սարքավորումներից,

3) ճիշտ է վերականգնում լիսեռների և առանցքների արտաքին պարուրակներ,

4) ճիշտ է վերականգնում անցքերի ներքին պարուրակներ,

5) ճիշտ է կատարում տարբեր մեքենամասերի գամում,

6) ճիշտ է կատարում տարբեր մեքենամասերի զոդում,

7) ճիշտ է կատարում տարբեր մեքենամասերի ոչ բարդ տեղային եռակցում,

8) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ, մեքենամասերի

նախապատրաստվածքներ և պահանջվում է կատարել գայլիկոնում ըստ գծանշման, կոնդուկտորի և հենակի, ձեռքով

գայլիկոնում, եզրալայնում, անցքալայնում և անցքակոկում, զոդում, եռակցում: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված,

եթե ուսանողը ապահովում է նշված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտ որակը: Անվտանգության տեխնիկայի

կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ, մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և

գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ, զոդման սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել ներխարտոցում և հարմարակցում, քերանում, կիպահղկում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ներխարտոցման և հարմարակցման, ինչպես նաև քերանման և կիպահղկման

նշանակությունը, դրանց իրականացման ժամանակ կիրառվող փականագործական գործիքները,

2) ճիշտ է կատարում անցքերի ներխարտոցում,

3) ճիշտ է կատարում մեքենամասերի հարմարադրում և հարմարակցում,

4) ճիշտ է կատարում շինվածքի մակերևույթների քերանում,

5) ճիշտ է կատարում կիպահղկման աշխատանքներ,

6) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ, մեքենամասերի

նախապատրաստվածքներ և պահանջվում է կատարել անցքերի ներխարտոցում, մեքենամասերի հարմարադրում և

հարմարակցում, շինվածքի մակերևույթների քերանում, կիպահղկման աշխատանքներ:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ապահովում է նշված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտ

որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, տարբեր տեսակի մետաղի նմուշներ, մեքենամասերի

նախապատրաստվածքներ և գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել երիթային և բազմաերիթային միացությունների նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բազմաերիթային և երիթային միացությունների վերականգնման եղանակներն ու

աշխատանքների հաջորդականությունը,

2) ճիշտ է կատարում մաշված բազմաերիթային միացության նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ,



3) ճիշտ է կատարում մաշված երիթային միացության նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ,

4) ճիշտ է կիրառում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները աշխատանքների իրականացման ընթացքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողի կարողությունները ստուգելու նպատակով տրվում են տարբեր տեսակի մետաղական մեքենամասերի

նմուշներ, մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և պահանջվում է կատարել նորոգման ենթակա երիթային և

բազմաերիթային միացության նորոգման աշխատանքներ:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ապահովում է նշված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտ

որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր, տարբեր տեսակի մետաղներից պատրաստաված մեքենամասերի նմուշներ,

մեքենամասերի նախապատրաստվածքներ և գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԵՐՔԻՆ ԱՅՐՄԱՆ ՇԱՐԺԻՉԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-009

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ճանապարհաշինարարական մեքենաների և տրակտորների ներքին

այրման շարժիչների հիմնական մեխանիզմների և համակարգերի տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման ու

նորոգման աշխատանքների կատարման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՇՄՄՄԿ –3-15-006 «Ներքին այրման շարժիչի

ընդհանուր կառուցվածք», ՇՄՄՄԿ–3-15-008 «Փականագործական աշխատանքներ» մոդուլները:



ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ներքին այրման շարժիչի (ՆԱՇ) տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը, հնարավոր

անսարքությունների առաջացման պատճառները կատարի շարժիչի հիմնական մեխանիզմների տեխնիկական

սպասարկման և նորոգման աշխատանքները,

2) կատարի շարժիչի հիմնական մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքները

կատարի շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

3) կատարի շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման

աշխատանքները,

4) կատարի շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

5) կատարի շարժիչի վառոցքի և գործարկման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

աշխատանքները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ներքին այրման շարժիչի (ՆԱՇ) տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը, հնարավոր

անսարքությունների առաջացման պատճառները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման համակարգի նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչի տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը, տեսակները և

պարբերականությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի ժամանակ հնարավոր անսարքությունները և դրանց

առաջացման պատճառները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի հիմնան վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե

սովորողը կարողանում է ճիշտ ներկայացնել շարժիչի տեխնիկական սպասարկման նշանակությունը շարժիչի

անխափան, անվտանգ և արդյունավետ աշխատանքը ապահովելու համար: Ճիշտ է ներկայացնում հնարավոր



անսարքությունների առաջացման պատճառները և ճիշտ որոշում տեխնիկական սպասարկման

պարբերականությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-շարժիչի տենիկական վիճակի բնութագրումը,

-շարժիչի շահագործման ժամանակ առաջացող մերժերի բաշխումը,

-շուռտվիկ շարժաթևային մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

-գազաբաշխիչ մեխանիզմի հիմնական անսարքությունները,

-սնման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

-յուղման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

-հովացման համակարգի հիմնական անսարքությունները,

-վառոոցքի համակարգի հիմնական անսարքությունները,

-տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների դասակարգումը,

-ամենօրյան տեխնիկական սպասարկման, տեխնիկական սպասարկում 1, տեխննիկական սպասարկում 2 և սեզոնային

տեխնիկական սպասարկման պարբերականությունները և իրականացվող աշխատանքների աշխատատարությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր, տարբեր շարժիչների ստենդներ, շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբաշխիչ

մեխանիզմների առանձին ստենդներ, հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, մեքենամասերի գծագրեր, ուսումնական

գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ, սարքավորումներ, տեսաֆիլմեր, աշխատանքի

անվտանգության և հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ, տեխնիկական սպասարկման հրահանգներ և

ուղեցույցներ, տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել շարժիչի հիմնական մեխանիզմների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շուռտվիկշարժաթևային մեխանիզմի հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է կատարում շուռտվիկշարժաթևային մեխանիզմի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր

անսարքությունների վերացման աշխատանքները,

3) ճիշտ է կատարում շուռտվիկշարժաթևային մեխանիզմի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գազաբաշխիչ մեխանիզմի հնարավոր անսարքությունները,

5) ճիշտ է կատարում գազաբաշխիչ մեխանիզմի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր անսարքությունների

վերացման աշխատանքները,

6) ճիշտ է կատարում գազաբաշխիչ մեխանիզմի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

7) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներին առնչվող

փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական կատարման հիմնա վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն հստակ

կատարել առաջադրված շարժիչի շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբաշխիչ մեխանիզմների տեխնիկական

սպասարկման աշխատանքները, գնահատել առաջադրված շարժիչի շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբաշխիչ

մեխանիզմների հնարավոր անսարքությունները և ներկայացնել նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ կատարել տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները, ճիշտ գնահատել հնարավոր անսարքությունները, ներկայացնել և հիմնավորել նորոգման

տեխնոլոգիանկան գործընթացները: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական

գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը

պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և կարողություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր,

տարբեր շարժիչների ստենդներ, շուռտվիկ-շարժաթևային և գազաբաշխիչ մեխանիզմների առանձին ստենդներ,



հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, մեքենամասերի գծագրեր, ուսումնական գրականություն,

փականագործական և չափիչ գործիքներ, սարքավորումներ, տեսաֆիլմեր, աշխատանքի անվտանգության և

հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ, տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի հովացման համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է կատարում հովացման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր անսարքությունների

վերացման աշխատանքները,

3) ճիշտ է կատարում հովացման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի յուղման համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

5) ճիշտ է կատարում յուղման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր անսարքությունների վերացման

աշխատանքները,

6) ճիշտ է կատարում շարժիչի յուղման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

7) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական կատարման հիմնա վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն հստակ

կատարել առաջադրված շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները, գնահատել առաջադրված շարժիչի հովացման և յուղման համակարգերի հնարավոր

անսարքությունները և ներկայացնել նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացները :

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ կատարել տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները, ճիշտ գնահատել հնարավոր անսարքությունները, ներկայացնել և հիմնավորել նորոգման

տեխնոլոգիանկան գործընթացները: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական



գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը

պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և կարողություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր,

տարբեր շարժիչների ստենդներ, հովացման և յուղման համակարգերի ստենդներ, մեխնիզմների ստենդներ,

հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, մեքենամասերի գծագրեր, ուսումնական գրականություն,

փականագործական և չափիչ գործիքներ, սարքավորումներ, տեսաֆիլմեր, աշխատանքի անվտանգության և

հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ, տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է կատարում կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր

անսարքությունների վերացման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

3) ճիշտ է կատարում կարբյուրատորային շարժիչի սնման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները,

ներկայացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում դիզելային շարժիչի սնման համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

5) ճիշտ է կատարում դիզելային շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր

անսարքությունների վերացման աշխատանքները, ներկյացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

6) ճիշտ է կատարում դիզելային շարժիչի սնման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները, ներկայացնում

դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

7) ճիշտ է ներկայացնում բնական գազով և հեղուկ գազով աշխատող շարժիչների սնման համակարգերի հնարավոր

անսարքությունները,



8) ճիշտ է կատարում բնական գազով և հեղուկ գազով աշխատող շարժիչների սնման համակարգերի տեխնիկական

սպասարկման և հնարավոր անսարքությունների վերացման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց առնչվող

փաստաթղթերը,

9) ճիշտ է կատարում բնական գազով և հեղուկ գազով աշխատող շարժիչների սնման համակարգերի ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական կատարման հիմնա վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն հստակ

կատարել շարժիչի սնման համակարգի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները, գնահատել առաջադրված

շարժիչի սնման համակարգի հնարավոր անսարքությունները և ներկայացնել նորոգման տեխնոլոգիական

գործընթացները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ կատարել տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները, ճիշտ գնահատել հնարավոր անսարքությունները, ներկայացնել և հիմնավորել նորոգման

տեխնոլոգիանկան գործընթացները: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական

գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը

պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և կարողություններ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր, տարբեր շարժիչների ստենդներ, սնման համակարգերի ստենդներ,

առանձին մեխանիզմեր, հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, մեքենամասերի գծագրեր, ուսումնական

գրականություն, փականագործական և չափիչ գործիքներ, սարքավորումներ, աշխատանքի անվտանգության և

հակահրդեհային անվտանգության հրահանգներ, տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել շարժիչի վառոցքի և գործարկման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման



աշխատանքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային շարժիչի, շարժիչի վառոցքի համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

2) ճիշտ է կատարում շարժիչի վառոցքի համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր անսարքությունների

վերացման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

3) ճիշտ է կատարում շարժիչի վառոցքի համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց

առնչվող փաստաթղթերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կարբյուրատորային շարժիչի վառոցքի համակարգի հնարավոր անսարքությունները,

5) ճիշտ է կատարում շարժիչի գործարկման համակարգի տեխնիկական սպասարկման և հնարավոր

անսարքությունների վերացման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց առնչվող փաստաթղթերը,

6) ճիշտ է կատարում շարժիչի գործարկման համակարգի ընթացիկ նորոգման աշխատանքները, ներկայացնում դրանց

առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական կատարման հիմնա վրա: Ուսանողին կառաջադրվեն հստակ

կատարել շարժիչի վառոցքի և գործարկման համակարգերի տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները,

գնահատել առաջադրված շարժիչի վառոցքի և գործարկման համակարգերի հնարավոր անսարքությունները և

ներկայացնել նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ կատարել տեխնիկական սպասարկման

աշխատանքները, ճիշտ գնահատել հնարավոր անսարքությունները, ներկայացնել և հիմնավորել նորոգման

տեխնոլոգիանկան գործընթացները: Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական

գործընթացների հաջորդականության պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը

պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և կարողություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր,

տարբեր շարժիչների ստենդներ, վառոցքի և գործարկման համակարգերի ստենդներ, առանձին մեխանիզմեր,



հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, մեքենամասերի գծագրեր, ուսումնական գրականություն, փականագործական,

էլեկտրատեխնիկական և չափիչ գործիքներ, սարքավորումներ, աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային

անվտանգության հրահանգներ, տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՎԱՐՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ – 3-15-010

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ավտոմոբիլ վարելու գործնական կարողություններ և հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՇՄՄՄԿ–3-15-007 «Ճանապարհային երթևեկության

կանոններ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ավտոմոբիլի խցիկում տեղակայված կառավարման օրգանների և կառավարման վահանակի վրա

տեղադրված սարքերի նշանակությունը,

2) գործարկի շարժիչը,

3) ավտոմոբիլի վարումը ուղիղ գծով, շրջադարձերով և հետընթացով,

4) ավտոմոբիլի վարումը ճանապարհային և շահագործական տարբեր պայմաններում,

5) ավտոմոբիլի մանևրային վարումը,

6) ավտոմոբիլի վարումը երթևեկության տարբեր ինտենսիվությամբ երթուղիներով:

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



բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ավտոմոբիլի խցիկում տեղակայված կառավարման օրգանների և կառավարման վահանակի վրա

տեղադրված սարքերի նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման օրգանների նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման վահանակի վրա տեղադրված սարքերի նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի կամ թեսթերի միջոցով:

Գիտելիքները ստուգելու նպատակով ուսանողին կտրվի մի շարք առաջադրանքներ և կպահանջվի ներկայացնել

կառավարման օրգանների և սարքերի վահանակի վրա տեղադրված ցուցիչների նշանակությունը: Արդյունքը

կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը կատարի բոլոր առաջադրված առաջադրանքները:

Աշխատանքի գրանցումը կատարելու համար պետք է օգտագործել համապատասխան ստուգման թերթիկ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ կառավարման օրգանների և սարքերի վահանակի վրա տեղադրված ցուցիչների

նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, տրակտորի կառավարման օրգանների և սարքերի վահանակի ստենդներ,

առանձին մեխանիզմեր, հանգույցներ, մեքենամասերի նմուշներ, կարգավորման և չափիչ գործիքներ, ուսումնական

տրակտոր, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գործարկել շարժիչը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դիրքավորվում վարորդի տեղում,

2) ճիշտ է գործարկում շարժիչը,

3) ճիշտ է բարձրացնում և նվազեցնում շարժիչի պտուտաթվերը՝ ավտոմոբիլի կանգնած վիճակում,

4) ճիշտ է անջատում շարժիչը:



Գնահատման միջոցը Գիտելիքների ստուգումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Գիտելիքները ստուգելու նպատակով ուսանողից կպահանջվի ներկայացնել գործարկման գործընթացը, այնուհետև

գործարկել շարժիչը, սահուն ավելացնել և նվազեցնել պտուտաթվերը, անջատել շարժիչը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը կատարի բոլոր առաջադրված առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

գիտելիքներ և կարողություններ շարժիչի գործարկման վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիկ նյութեր, շարժիչի գործող ստենդ, առանձին մեխանիզմեր, հանգույցներ,

մեքենամասերի նմուշներ, կարգավորման և չափիչ գործիքներ, ուսումնական ավտոմոբիլ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ավտոմոբիլի վարումը ուղիղ գծով, շրջադարձերով և հետընթացով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դիրքավորվում վարորդի տեղում` ելնելով երթևեկության անվտանգության, վարորդի հոգեբանա-

ֆիզիոլոգիական պահանջներից` երթից առաջ,

2) ճիշտ է օգտվում կցորդիչի կառավարման և աքսելերատորի ոտնակներից,

3) ճիշտ է կատարում ավտոմեքենայի սահուն տեղաշարժ կանգնած դիրքից,

4) ճիշտ է օգտվում ավտոմեքենայի ղեկային և արգելակային համակարգերի կառավարման օրգաններից,

5) ճիշտ է օգտվում լուսավորության, չափիչ ստուգիչ և ազդանշանային սարքերից,

6) ճիշտ է պոկում տեղից ավտոմոբիլը, տեղաշարժվում կարճ տարածության վրա և կանգնեցնում այն,

7) ճիշտ է կատարում ավտոմեքենայի ուղիղ, հետադարձ, աջ և ձախ շրջադարձեր նախորոք առանձնացված

տեղամասում,

8) ճիշտ և սահուն իրականացնում է փոխանցումների տուփի կառավարումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողից կպահանջվի սահուն տեղից

շարժել ավտոմոբիլը ՝ մինչև կայունացված շարժման սկիզբը, վարել ավտոմոբիլը ուղղագիծ, ապա` աջ և ձախ



շրջադարձերով:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը վարժ և հմտորեն է վարել ավտոմոբիլը :

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

կարողություններ վարելու ավտոմոբիլը ուղիղ և շրջադարձերով: Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր,

ավտոմոբիլի վարման գործող ստենդ, մասնագիտական գրականություն, պլակատներ, ուսումնական ավտոմոբիլ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ավտոմոբիլի վարումը ճանապարհային և շահագործական տարբեր պայմաններում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը տարբեր ճանապարհային պայմաններում,

2) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը շարժման տարբեր արագությունների դեպքում,

3) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը տարբեր շահագործական պայմաններում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողից կպահանջվի սահուն վարել

ավտոմոբիլը ճանապարհայաին և շահագործման տարբեր պայմաններում, բարձր արագություններով և գիշերվա

ժամերին:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը վարժ և հմտորեն է վարել ավտոմոբիլը, երթևեկության

անվտանգության կանոնների պահապանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

կարողություններ վարելու ավտոմոբիլը դժվար ճանապարհային պայմաններում և բարձր արագություններով:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ավտոմոբիլի վարման գործող ստենդ, մասնագիտական գրականություն,

ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պլակատներ, ուսումնական ավտոմոբիլ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ավտոմոբիլի մանևրային վարումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը առաջընթացով` հաղթահարելով տարբեր արգելքներ (սահմանափակ

անցողունակությամբ տեղամաս, տարբեր դասավորությամբ արգելքներ, վերելքներ և վայրեջքներ, դարպասներ,

սյուներ և այլն),

2) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը ետընթացով` հաղթահարելով տարբեր արգելքներ (սահմանափակ անցողունակությամբ

տեղամաս, տարբեր դասավորությամբ արգելքներ, վերելքներ և վայրեջքներ, դարպասներ, սյուներ և այլն):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Ուսանողից կպահանջվի սահուն վարել

ավտոմոբիլը, մասնավորապես`

-տեղից սահուն շարժել ավտոմոբիլը առաջընթացով,

- տեղից սահուն շարժել ավտոմոբիլը հետընթացքով մինչև կայունացված շարժման սկիզբը,

- սահուն վարել ավտոմոբիլը առաջընթացքով և հետընթացքով,

--վարել ավտոմոբիլը ուղղագիծ, աջ և ձախ շրջադարձերով,

- վարել ավտոմոբիլը սահմանափակ անցողունակությամբ տեղամասում, տարբեր դասավորությամբ արգելքներ,

վերելքներ և վայրեջքներ ունեցող ճանապարհահատվածներին:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը վարժ և հմտորեն է վարել ավտոմոբիլը, անսխալ կատարել

առաջադրանքները, երթևեկության անվտանգության կանոնների պահապանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

կարողություններ վարել ավտոմոբիլը հետընթացքով, անցումը դարպասով, մանևրումը սահմանափակ անցատեղերով:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ավտոմոբիլի վարման գործող ստենդ, մասնագիտական գրականություն,

ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պլակատներ, ուսումնական ավտոմոբիլ, տեսաֆիլմեր, տարբեր

արգելքների նմուշներ և մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ավտոմոբիլի վարումը երթևեկության տարբեր ինտենսիվությամբ երթուղիներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը երթևեկության տարբեր գոտիներ մտնելիս և դուրս գալիս,

2) ճիշտ է վարում ավտոմոբիլը տրանսպորտային հոսքում` պահպանելով երթևեկության կանոնները,

3) ճիշտ է կատարում երկաթուղային գծանցի հատումը,

4) ճիշտ է անցնում տարբեր բարդության խաչմերուկներ,

5) ճիշտ է կատարում զուգահեռ շարժվող ավտոմոբիլների վազանց,

6) ճիշտ է կատարում ավտոմոբիլի շարժման ուղղության դիրքավորում և վերադիրքավորում երթուղում` կախված

ընտրված նպատակակետից և տրանսպորտային հոսքի ծանրաբեռնվածությունից,

7) ճիշտ է կատարում նախանշված տեղերում միջանկյալ կանգառները և կանգառներից շարժումը երթի ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա:, ճանապարհային երթևեկության տարբեր

ինտենսիվությամբ երթուղիներով:

Ուսանողից կպահանջվի սահուն վարել ավտոմոբիլը, մասնավորապես`

-երթևեկության գոտի մտնելիս,

-երկաթուղային գծանցը հատելիս,

-տրանսպորտային տարբեր հոսքերում երթևեկելիս,

-խաչմերուկները հատելիս,

-տրանսպորտային հոսքերում վերադասվորվելիս,

-կանգառներում կանգնելիս և կանգառներից շարժվելիս:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը վարժ և հմտորեն է վարել ավտոմոբիլը, անսխալ կատարել

առաջադրանքները: Երթևեկության անվտանգության կանոնների պահապանումը պարտադիր պահանջ է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով ուսանողին տալ

կարողություններ վարել ավտոմոբիլը ճանապարհային երթևեկության տարբեր ինտենսիվությամբ երթուղիներով:

Անհրաժեշտ է ունենալ դիտակտիվ նյութեր, ավտոմոբիլի վարման գործող ստենդ, մասնագիտական գրականություն,



ճանապարհային երթևեկության անվտանգության պլակատներ, ուսումնական ավտոմոբիլ, տեսաֆիլմեր,

ճանապարհների և փոխհատումների սխեմաներ, լուսաֆորների, գծանշումների, ճանապարհային նշանների նկարներ,

տարբեր արգելքների նմուշներ և մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԸՆԴԱՀԱՆՈՒՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, դրանց առանձին

հանգույցների, մեխանիզմների, ագրեգատների և սարքավորումների կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքների և

շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ, ինչպես նաև դրանց ընտրության և կրառման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՇՄՄՄԿ-3-15-003 «Նյութագիտության

հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի շինարարական մեքենաների դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները, տեխնիկական

շահագործման նշանակությունը,

2) ներկայացնի վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման

հիմունքները,

3) ներկայացնի ջարդող մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները,

4) ներկայացնի հորատման մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները,



5) ներկայացնի հողափոր-փոխադրական մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման

հիմունքները,

6) ներկայացնի ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման

մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները,

7) ներկայացնի գրունտների և ճանապարհաշինարարական նյութերի խտացման մեքենաների ընդհանուր

կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների դասակարգումը, ներկայացվող պահանջները, տեխնիկական

շահագործման նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների նշանակությունը և դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների տեխնիկական բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաներին ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների տեխնիկական շահագործման նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ շինարարական մեքենաների

դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների նշանակության, ներկայացվող

պահանջների և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին:



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ շինարարական մեքենաների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման,տեխնիկական

բնութագրերի, տեխնիկական շահագործման, շինարարական մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական

կառուցվածքային մասերի նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

շինարարական մեքենաների մոդելներ, առանձին ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ, մեքենամասեր, դրանց

մոդելներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման

հիմունքները

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների դասակարգումը, մակնշումը, ներկայացվող

պահանջները,

ճիշտ է ներկայացնում բեռամբարձ սարքավորումների նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի

սկզբունքը և առանձնահատկություններ,

ճիշտ է ներկայացնում փոխակրիչների նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերհանների նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում բեռամբարձ մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում բեռնող-բեռնաթափող մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,



7) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների տեխնիկական շահագործման հիմունքները,

8) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների տեխնիկական շահագործմանն առնչվող

փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 15 հարցից՝ վերամբարձ-փոխադրական

մեքենաների դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների նշանակության,

աշխատանքի սկզբունքի և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե

ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-ատամնաձողային ամբարձիկներ,

-պտուտակային ամբարձիկներ,

-հիդրավլիկ ամբարձիկներ,

-ձեռքի շարժաբերով միաթմբուկ կարապիկ,

-էլեկտրական շարժաբերով միաթմբուկ կարապիկ,

-բազմաճախարակներ,

-տալեր և էլեկտրատալեր,

-կամրջակային միահեծան ամբարձիչներ,

-կամրջակային երկհեծան ամբարձիչներ,

-հենակային ամբարձիչներ,

-բեռնային և բեռնաուղևորատար վերհաններ,

-շինարարական կայմավոր վերհաններ,

-ավտոմոբիլային վերհաններ,

-սլաքային ինքնընթաց ամբարձիչներ,

-սլաքային ինքնընթաց ամբարձիչի արտադրողականությունը,



-աշտարակային ամբարձիչներ,

-աշտարակային ամբարձիչի արտադրողականությունը,

-ժապավենային փոխակրիչներ,

-ժապավենային փոխակրիչի արտադրողականությունը,

-թիթեղային փոխակրիչներ,

- թիթեղային փոխակրիչի արտադրողականությունը,

-քերակային փոխակրիչներ,

- քերակային փոխակրիչի արտադրողականությունը,

-շերեփավոր էլևատորներ,

- շերեփավոր էլևատորի արտադրողականությունը

-պտուտակային փոխակիչներ,

-պտուտակային փոխակիչի արտադրողականությունը,

-միաշերեփ բեռնիչներ,

-ավտոբեռնիչներ,

-բեռնիչների արտադրողականությունը և շահագործման առանձնահատկությունները

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման,

տեխնիկական շահագործման, դրանց ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական կառուցվածքային մասերի նշանակության

վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների մոդելներ, առանձին ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ,

մեքնամասեր, դրանց մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ջարդող մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջարդող մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը, ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այտավոր ջարդիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կոնական ջարդիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գրտնակային ջարդիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ռոտորային ջարդիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում ջարդող մեքենաների տեխնիկական շահագործման հիմունքները և

առանձնահատկություննրը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ջարդման-տեսակավորման և խառնիչ մեքենաների տեխնիկական շահագործմանն առնչվող

փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 15 հարցից՝ ջարդող մեքենաների, ջարդման-

տեսակավորման և խառնիչ մեքենաների դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և

հանգույցների նշանակության, աշխատանքի սկզբունքի և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը

համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի

հարցերին։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

-շարժական այտի պարզ ճաճումով ջարդիչներ,



-այտի բարդ ճոճումով ջարդիչներ,

-այտավոր ջարդիչների հիմնական շահագործական ցուցանիշները,

-խոշոր ջարդման կոնական ջարդիչներ,

-միջին ջարդման կոնական ջարդիչներ,

-մանր ջարդման կոնական ջարդիչներ,

- խոշոր ջարդման կոնական ջարդիչի հիմնական շահագործական ցուցանիշները,

- միջին և մանր ջարդման կոնական ջարդիչների հիմնական շահագործական ցուցանիշները,

-գրտնակային ջարդիչների հիմնական շահագործական ցուցանիշները,

- խոշոր, միջին և մանր ջարդման ռոտորային ջարդիչներ,

- ռոտորային ջարդիչների հիմնական շահագործական ցուցանիշները,

-ջարդող մեքենաների շահագործման առանձնահատկությունները,

- ջարդման տեսակավորման կայանքների և սարքավորումների շահագործման առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ ջարդող մեքենաների, ջարդման-տեսակավորման և խառնիչ մեքենաների դասակարգման

սկզբունքների, մակնիշման, տեխնիկական շահագործման, դրանց ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական

կառուցվածքային մասերի նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների մոդելներ, առանձին ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ,

մեքնամասեր, դրանց մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հորատման մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հորատման մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը, ներկայացվող



պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորների ընդհանուր կառուցվածքը,

աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական միաշերեփ անիվավոր էքսկավատորների ընդհանուր կառուցվածքը,

աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում էքսկավատորների շահագործման հիմունքները և առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էքսկավատորների տեխնիկական շահագործմանն առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 10 հարցից՝ հորատման մեքենաների

նշանակության, դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների նշանակության,

աշխատանքի սկզբունքի և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե

ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ հորատման մեքենաների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման, տեխնիկական

շահագործման, դրանց ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական կառուցվածքային մասերի նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր և անիվավոր ի էքսկավատորների մոդելներ, առանձին համակարգեր,

ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ, մեքնամասեր, դրանց մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հողափոր-փոխադրական մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման

հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-փոխադրական մեքենաների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը,



ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բուլդոզերների դասակարգումը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սկերպերների դասակարգումը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ավտոգրեյդերների դասակարգումը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-փոխադրական մեքենաների տեխնիկական շահագործման հիմունքները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-փոխադրական մեքենաների տեխնիկական շահագործմանն առնչվող

փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 15 հարցից՝ հողափոր-փոխադրական

մեքենաների նշանակության, դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների

նշանակության, աշխատանքի սկզբունքի և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք

բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- բուլդոզերների դասակարգումը ըստ նշանակության, ընթացամասի տեսակի, նոմինալ քարշիչ ուժի, կառուցվածքային

ցուցանիշների, աշխատանքային օրգանի կառավարման եղանակի,

- բուլդոզերների շահագործական արտադրողականությունը,

-սկրեպերների դասակարգումը ըստ քարշիչ եղանակի, շերեփի տարողության, շարժիչի հզորության, կառավարման

եղանակի, բեռնման եղանակի, բեռնաթափման եղանակի, կամրջակների քանակի,

-սկրեպերների արտադրողականությունը,

-ավտոգրեյդերների դասակարգումը ըստ կառուցվածքային զանգվածի և շարժիչի հզորության, ըստ ընդհանուր

կամրջակների քանակի, տանող և կառավարվող կամրջակների քանակի, տրանսմիսիայի տեսակի, հիմնական



շրջանակի տեսակի, աշխատանքային մեխանիզմների կառավարման,

-ավտոգրեյդերների հիմնական տեխնիկական բնութագրերը,

-ավտոգրեյդերների արտադրողականությունը,

- հողափոր-փոխադրական մեքենաների տեխնիկական շահագործման առանձնահատկություննրը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ հողափոր-փոխադրական մեքենաների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման,

տեխնիկական շահագործման, դրանց ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական կառուցվածքային մասերի նշանակության

վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

հողափոր-փոխադրական մեքենաների մոդելներ, առանձին համակարգեր, ագրեգատներ, մեխանիզմներ,

հանգույցներ, մեքնամասեր, դրանց մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման

մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, տեխնիկական շահագործման հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բետոնախառնիչների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը, ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հարկադրական գործողության բետոնախառնիչի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի

սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գրավիտացիոն բետոնախառնիչի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնախառնիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,



5) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնապոմպի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և

փոխադրման մեքենաների տեխնիկական շահագործման հիմունքները և առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և

փոխադրման մեքենաների տեխնիկական շահագործմանն առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 15 հարցից՝ ցեմենտբետոնե խառնուրդների և

շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման մեքենաների նշանակության, դասակարգման, ընդհանուր

կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների նշանակության, աշխատանքի սկզբունքի և տեխնիկական

շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է

պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

Ա. հարկադրական գործողության բետոնախառնիչներ,

-պարբերական գործողության ռոտորային խառնիչներ,

-անընդհատ գործողության բետոնախառնիչներ,

Բ. գրավիտացիոն բետոնախառնիչներ,

-թեքվող թմբուկով,

- չթեքվող դարձափոխային,

-միակոն,

-երկկոն,

- գլանական ձևի թմբուկներով:

Գ. ավտոբետոնախառնիչներ,

Դ . ավտոբետոնապոմպեր,



Ե. ստացիոնար և շարժական բետոնախառնիչ կայանքներ, աշտարակային տեսակի պարբերական գործողության

ստացիոնար բետոնախառնիչ գործարան,

Զ. բետոնախառնիչների հիմնական շահագործական ցուցանիշները:

Է. ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման մեքենաների

տեխնիկական շահագործման առանձնահատկություննրը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և

փոխադրման մեքենաների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման, տեխնիկական շահագործման, դրանց

ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական կառուցվածքային մասերի նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման մեքենաների մոդելներ,

առանձին համակարգեր, ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ, մեքնամասեր, դրանց մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ,

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել գրունտների և ճանապարհաշինարարական նյութերի խտացման մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը,

տեխնիկական շահագործման հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խտացման էությունը և խտացման եղանակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գլդոնների նշանակությունը, դասակարգումը, մակնշումը և ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինքնընթաց ստատիկական երկառանցք գլդոնների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի

սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ինքնընթաց ստատիկական եռաառանցք եռագրտնանիվ գլդոնի ընդհանուր կառուցվածքը,

աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ինքնընթաց երկառանցք երկգրտնանիվ թրթռագլդոնի ընդհանուր կառուցվածքը,



աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում ինքնընթաց եռագրտնանիվ թրթռագլդոնի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը

և առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում գլդոնների տեխնիկական շահագործման հիմունքները և առանձնահատկությունները,

շահագործմանն առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի թեսթային առաջադրանք բաղկացած ոչ պակաս քան 15 հարցից՝ գլդոնների նշանակության,

դասակարգման, ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական մասերի և հանգույցների նշանակության, աշխատանքի

սկզբունքի և տեխնիկական շահագործման վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը

հիմնականում ճիշտ է պատասխանում թեսթային առաջադրանքի հարցերին։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակը՝ նպատակ ունենալով

ուսանողին տալ գիտելիքներ գլդոնների դասակարգման սկզբունքների, մակնիշման, տեխնիկական շահագործման,

դրանց ընդհանուր կառուցվածքի, հիմնական կառուցվածքային մասերի նշանակության վերաբերյալ:

Անհրաժեշտ է ունենալ պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն,

գլդոնների մոդելներ, առանձին համակարգեր, ագրեգատներ, մեխանիզմներ, հանգույցներ, մեքնամասեր, դրանց

մոդելներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ,

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման

աշխատանքներ կատարելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝



տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՇՄՄՄԿ–3-15-008 «Փականագործական

աշխատանքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1)ներկայացնի շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման նշանակությունը,

2)ներկայացնի բեռամբարձ սարքավորումների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները ,

3)ներկայացնի պտտվող աշտարակով ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները

4)ներկայացնի չպտտվող աշտարակով աշտարակային ամբարձիչների մոնտաժման-ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացները,

5) ներկայացնի բեռնող-բեռնաթափող, հորատող, հողափոր-փոխադրական, խառնիչ մեքենաների աշխատանքային

օրգանների մոնտաժման-ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների մոնտաժման, ապամոնտաժման և փոխադրման նշանակությունը,

ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման

տեխնոլոգիական գործընթացները,

ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման

տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը,

ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների փոխադրման տեխնոլոգիական գործընթացները,

5) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման, փոխադրման



անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, հիման վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- շինարարական մեքենաների մոնտաժմանտեխնոլոգիական գործընթացի փուլերը,

- շինարարական մեքենաների մոնտաժումը աստիճանական կցանումով,

- շինարարական մեքենաների մոնտաժումը աստիճանական ենթակցանումով,

- շինարարական մեքենաների խոշորաբլոկ մոնտաժումը,

-աշտարակային ամբարձիչի մոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

- շինարարական մեքենաների ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

- շինարարական մեքենաների փոխադրումը՝ սեփական ընթացքով, քարշարկումով, բեռնատար ավտոմոբիլով, կցորդ-

ծանրաքարշով, երկաթուղային տրանսպորտով, ջրային տրանսպորտով, օդային տրանսպորտով,

-ինքնընթաց սլաքային աշտարակային ամբարձիչների փոխադրման առանձնահատկությունները,

-շեղակի վերելքների հաղթահարման առանձնահատյկությունները,

-լանջերով փոխադրման առանձնահատկությունները,

-կամուրջներով փոխադրման առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական

մեքենաների մոնտաժման և ապամոնտաժման նշանակությունը, մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքների

կատարման տեխնոլոգիական գործընթացները, մոնտաժման և ապամոնտաժման, փոխադրման անվտանգության

կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները:

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների մոնտաժման և

ապամոնտաժման աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական գործընթացների նորմատիվ-տեխնիկական

փաստաթղթերը, մոնտաժման և ապամոնտաժման, փոխադրման անվտանգության կանոնների կանոնակարգը,



դիտակտիվ նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բեռամբարձ սարքավորումների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է ներկայացնում ճոպանների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները,

ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիկների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարապիկների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները,

4)ճիշտ է ներկայացնում բազմաճախարակների մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները,

5)ճիշտ է ներկայացնում տալերի մոնտաժման և ապամոնտաժման աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ճոպանների մոնտաժման և ապամոնտաժման

աշխատանքները,

2. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ամբարձիկների մոնտաժման և ապամոնտաժման

աշխատանքները,

3. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների իրականացնել կարապիկների մոնտաժման և ապամոնտաժման

աշխատանքները,

4. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բազմաճախարակների մոնտաժման և

ապամոնտաժման աշխատանքները,

5. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների իրականացնել տալերի մոնտաժման և ապամոնտաժման

աշխատանքները:

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:



Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, բեռամբարձ սարքավորումների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ,

բեռամբարձ սարքավորումներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և

մոդելներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել պտտվող աշտարակով ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է ներկայացնում նախապատրաստական աշխատանքների փաստաթղթերը և մոնտաժման սխեման,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի փոխադրումը շինարարական հրապարակ հավաքված ձևով`առանց աշտարակի,

միջանկյալ սեկցիաների, սլաքի գլխամասային սեկցիաների, կռունկավարի խցիկի և հակակշռի,

3) ճիշտ է ներկայացնում փոխադրման ժամանակ սլաքային ճոպանի փաթաթումը սլաքի բարձրացման մեխանիզմի

(սլաքային կարապիկի) թմբուկին և մոնտաժային թմբուկին,

4) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի տեղակայումը ռելսերի վրա և մինչև մոնտաժային աշխատանքները՝

կռունկավարի խցիկի տեղակայումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում սլաքային կարապիկի միացումով աշտարակի բարձրացումը ուղղաձիգ դիրք,

6) ճիշտ է ներկայացնում գետնի վրա սլաքի գլխամասային և միջանկյալ սեկցիաների միացումը, միակցված

սեկցիաների կախումը,

7) ճիշտ է ներկայացնում սլաքի հիմքի կցումը սլաքի գլխամասի սեկցիաների հետ, սլաքային կարապիկի միջոցով

սլաքի բարձրացումը, բեռնային կարապիկի միացումով կեռային կախոցքի բարձրացումը,

8) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի ստատիկական և դինամիկական փորձարկումները,



9) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի շահագործումից առաջ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

10) ճիշտ է ներկայացնում ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա:։

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել պտտվող աշտարակով ամբարձիչի

նախապատրաստական աշխատանքների փաստաթղթերը և մոնտաժման սխեման,

2. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել պտտվող աշտարակով ամբարձիչի

նախապատրաստական աշխատանքները,

3. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել պտտվող աշտարակով ամբարձիչի մոնտաժման

աշխատանքները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

4. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ամբարձիչի ստատիկական և դինամիկական

փորձարկումները,

5. Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները:

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

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

մասնագիտական գրականություն, պտտվող աշտարակով ամբարձիչի կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի

վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների

նմուշներ և մոդելներ, ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել չպտտվող աշտարակով աշտարակային ամբարձիչների մոնտաժման-ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չպտտվող աշտարակով աշտարակային ամբարձիչների փոխադրումը շինարարական

հրապարակ, նախապատրաստական աշխատանքները և մոնտաժման սխեման,

2) ճիշտ է ներկայացնում խոշորացված հավաքական միավորներով չպտտվող աշտարակով աշտարակային

ամբարձիչների մոնտաժման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի մոնտաժումը սկզբնական (նվազագույն) բարձրության վրա,

1) ճիշտ է ներկայացնում աշտարակի կցանումը մինչև լրիվ բարձրությունը ամբարձիչի մեխանիզմներով,

5) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի ստատիկական և դինամիկական փորձարկումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչի շահագործումից առաջ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

7) ճիշտ է ներկայացնում ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա:։

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1.Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել չպտտվող աշտարակով աշտարակային ամբարձիչի

նախապատրաստական աշխատանքների փաստաթղթերը և մոնտաժման սխեման,

2.Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել պտտվող աշտարակով ամբարձիչի

նախապատրաստական աշխատանքները,

3.Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել չպտտվող աշտարակով աշտարակային ամբարձիչի

մոնտաժման աշխատանքները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

4.Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ամբարձիչի ստատիկական և դինամիկական

փորձարկումները,

5.Ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները:



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

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

մասնագիտական գրականություն, պտտվող աշտարակով ամբարձիչի կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի

վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների

նմուշներ և մոդելներ, ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել բեռնող-բեռնաթափող, հորատող, հողափոր-փոխադրական, խառնիչ մեքենաների աշխատանքային

օրգանների մոնտաժման-ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեռնող-բեռնաթափող մեքենաների աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների,

ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էքսկավատորների աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և

հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր-փոխադրական մեքենաների աշխատանքային օրգանների, առանձին

մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնախառնիչների աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների,

ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնապոմպի աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների,

ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները,

6) ճիշտ է ներկայացնում շահագործումից առաջ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա:։



Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1.ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել բեռնող-բեռնաթափող մեքենաների աշխատանքային

օրգանների, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

2. ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել էքսկավատորների աշխատանքային օրգանների,

առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

3. ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել էքսկավատորների աշխատանքային օրգանների,

առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

4.ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել հողափոր-փոխադրական մեքենաների

աշխատանքային օրգանների, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և

ապամոնտաժման տեխնոլոգիական գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

4.ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ավտոբետոնախառնիչների աշխատանքային

օրգանների, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները,

5.ըստ տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների ներկայացնել ավտոբետոնապոմպի աշխատանքային օրգանների,

առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների և հանգույցների մոնտաժման և ապամոնտաժման տեխնոլոգիական

գործընթացները, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպումները:

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

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

մասնագիտական գրականություն, բեռնող-բեռնաթափող, հորատոր, հողափոր-փոխադրական, խառնիչ մեքենաների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի,



մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ, ամբարձիչի մոնտաժման և ապամոնտաժման

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,

սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽՆԻԶՄՆԵՐԻ ԱՐԱՏՈՐՈՇՈՒՄ, ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»

ՇՄՄՄԿ –3-15-013 ՇՄՄՄԿ –3-15-013

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև դրանց

առանձին համակարգերի, հանգույցների, մեխանիզմների, ագրեգատների և սարքավորումների արատորոշում,

տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում կատարելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՇՄՄՄԿ–3-15-008 «Փականագործական

աշխատանքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի շինարարական մեքենաների արատորոշման, կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և

ընթացիկ նորոգման նշանակությունը,

2) կատարի վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և

ընթացիկ նորոգում,

3) կատարի ջարդող մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում,



4) կատարի հողափոր փոխադրական մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և

նորոգում,

5) կատարի էքսկավատորների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում,

6) կատարի ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման

մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում,

7) կատարի գլդոնների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում,

8) կատարի շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների փորձարկում:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շինարարական մեքենաների արատորոշման, կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների արատորոշման, տեխնիկական

սպասարկման, կարգաբերման և ընթացիկ նորոգման համակարգի նշանակությունը և պարբերականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջհերթափոխային տեխնիկական սպասարկումը (ՀՏՍ),

3) ճիշտ է ներկայացնում պարբերական տեխնիկական սպասարկումները (ՏՍ),

4) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկում N1 (ՏՍ-1),

5) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկում N2 (ՏՍ-2),

6) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկում N3 (ՏՍ-3),

7) ճիշտ է ներկայացնում սեզոնային տեխնիկական սպասարկում (ՍՏՍ) ,

8) ճիշտ է ներկայացնում ընթացիկ նորոգման (ԸՆ) նշանակությունը,

9) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկմանը և ընթացիկ նորոգմանն առնչվող փաստաթղթերը և

անվտանգության պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, հիման վրա:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.

- տեխնիկական արատորոշման հիմնական խնդիրները,

- տեխնիկական արատորոշման ենթակա հիմնական ագրեգատները, մեխանիզմները և համակարգերը,

- մշտական տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

-պարբերական տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- ընդհանուր տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- խորացված տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- համալիրային տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

-միջհերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

-պարբերական տեխնիկական սպասարկումների (ՏՍ) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- տեխնիկական սպասարկում N1 (ՏՍ-1) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- տեխնիկական սպասարկում N2 (ՏՍ-2) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- տեխնիկական սպասարկում N3 (ՏՍ-3) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- սեզոնային տեխնիկական սպասարկման (ՍՏՍ) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները,

- ընթացիկ նորոգման (ԸՆ) նշանակությունը և իրականացվող աշխատանքները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել շինարարական

մեքենաների տեխնիկական արատորոշման և սպասարկման նշանակությունը,տեսակները, որոշում

պարբերականությունը:

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և



ընթացիկ նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բեռամբարձ սարքավորումների տեխնիկական արատորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում բեռամբարձ սարքավորումների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և

ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3) ճիշտ է ներկայացնում փոխակրիչների տեխնիկական արատորոշումը,

4) ճիշտ է կատարում փոխակրիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

5) ճիշտ է ներկայացնում բեռանբարձ մեքենաների տեխնիկական արատորոշումը,

6) ճիշտ է կատարում բեռանբարձ մեքենաների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

7) ճիշտ է ներկայացնում բեռնող-բեռնաթափող մեքենաների տեխնիկական արատորոշումը,

8) ճիշտ է կատարում բեռնող-բեռնաթափող մեքենաների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և

ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:։

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռամբարձ սարքավորուման տեխնիկական արատորոշումը՝

համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռամբարձ սարքավորուման հիմնական կարգաբերման,

տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել փոխակրիչի տեխնիկական արատորոշումը՝ համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել փոխակրիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական



սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների,

5.ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռանբարձ մեքենայի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում

(Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

6. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռանբարձ մեքենայի հիմնական կարգաբերման,

«Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական

սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)»` համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

7.ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռնող-բեռնաթափող մեքենայի «Ընդհանուր տեխնիկական

արատորոշում (Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

8. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բեռնող-բեռնաթափող մեքենայի հիմնական կարգաբերման,

«Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական

սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)»` համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, վերամբարձ-փոխադրական մեքենաների արատորոշման, կարգաբերման,

տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, վերամբարձ-փոխադրական



մեքենաների մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և

մոդելներ:

Տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել ջարդող մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջարդող մեքենաների տեխնիկական արատորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում այտավոր ջարդիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3) ճիշտ է կատարում կոնական ջարդիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4) ճիշտ է կատարում գրտնակային ջարդիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

5) ճիշտ է կատարում ռոտորային ջարդիչների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ջարդող մեքենայի տեխնիկական արատորոշումը՝ համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել այտավոր ջարդիչի հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական

սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի



պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել կոնական ջարդիչի հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական

սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների,

4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել գրտնակային ջարդիչի հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական

սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների,

5. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ռոտորային ջարդիչի հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական

սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների:

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, այտավոր, գրտնակային, կոնական, ռոտորային ջարդիչների արատորոշման,

կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, առանձին

ջարդիչներ կամ մոդելներ, առանձին մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ:

Տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր,

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել հողափոր փոխադրական մեքենաների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և

նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բուլդոզերների տեխնիկական արատորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում բուլդոզերի հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3) ճիշտ է ներկայացնում սկրեպերների տեխնիկական արատորոշումը,

4) ճիշտ է կատարում սկրեպերների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

5) ճիշտ է ներկայացնում ավտոգրեյդերների տեխնիկական արատորոշումը,

6) ճիշտ է կատարում ավտոգրեյդերների հիմնական կարգաբերման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ

նորոգման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բուլդոզերի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և

«Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել բուլդոզերի հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային

տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-

2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել սկրեպերի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և

«Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,



4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել սկրեպերի հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային

տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-

2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

5. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ավտոգրեյդերի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)»

և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

6. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային տեխնիկական

սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-2)»,

«Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, հողափոր փոխադրական մեքենաների կառուցվածքի և տեխնիկական

բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, հողափոր փոխադրական մեքենաների մոդելներ, առանձին

համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ:

Հողափոր փոխադրական մեքենաների տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր,

ստենդներ,սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել էքսկավատորների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորի տեխնիկական արատորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորի հիմնական կարգաբերման

աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3) ճիշտ է կատարում հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորի տեխնիկական սպասարկում և

ընթացիկ նորոգում՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական միաշերեփ անիվավոր էքսկավատորի տեխնիկական արատորոշումը,

5) ճիշտ է կատարում հիդրավլիկական միաշերեփ անիվավոր էքսկավատորի տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ

նորոգում՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորի

«Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները`

համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր էքսկավատորի

հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1

(ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում

(ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հիդրավլիկական միաշերեփ անիվավոր էքսկավատորի

«Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները`

համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հիդրավլիկական միաշերեփ անիվավոր էքսկավատորի



հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1

(ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում

(ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, հիդրավլիկական միաշերեփ թրթուռավոր և անիվավոր էքսկավատորների

կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի,

մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ:

Էքսկավատորների տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական

գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,սարքավորումներ, գործիքներ,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել ցեմենտբետոնե խառնուրդների և շինարարական շաղախների պատրաստման և փոխադրման մեքենաների

արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում

Կատարման չափանիշներ ճիշտ է ներկայացնում հարկադրական գործողության բետոնախառնիչների տեխնիկական արատորոշումը,

ճիշտ է կատարում հարկադրական և գրավիտացիոն գործողության բետոնախառնիչների հիմնական կարգաբերման

աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

ճիշտ է կատարում հարկադրական և գրավիտացիոն գործողության բետոնախառնիչների տեխնիկական սպասարկում

և ընթացիկ նորոգում՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,



4) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնախառնիչների տեխնիկական արատորոշումը,

5) ճիշտ է կատարում ավտոբետոնախառնիչների հիմնական կարգաբերման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

6) ճիշտ է կատարում ավտոբետոնախառնիչների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում՝ համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

7) ճիշտ է ներկայացնում ավտոբետոնապոմպի տեխնիկական արատորոշումը,

8) ճիշտ է կատարում ավտոբետոնապոմպի հիմնական կարգաբերման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

9) ճիշտ է կատարում ավտոբետոնապոմպի տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում՝ համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հարկադրական և գրավիտացիոն գործողության

բետոնախառնիչների «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում

(Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել հարկադրական և գրավիտացիոն գործողության

բետոնախառնիչների հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)»,

«Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3

(ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի

պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ավտոբետոնախառնիչների «Ընդհանուր տեխնիկական

արատորոշում (Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները՝ համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,



4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ավտոբետոնախառնիչների հիմնական կարգաբերման,

«Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական

սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)»

աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

5. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ավտոբետոնապոմպի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում

(Ա-1)» և «Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

6. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել ավտոբետոնապոմպի հիմնական կարգաբերման,

«Հերթափոխային տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական

սպասարկում №2 (ՏՍ-2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)»

աշխատանքները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, հարկադրական և գրավիտացիոն գործողության բետոնախառնիչների,

ավտոբետոնախառնիչների, ավտոբետոնապոմպերի կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ

դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և

մոդելներ: Տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացների

վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Կատարել գլդոնների արատորոշում, կարգաբերում, տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գլդոնների տեխնիկական արատորոշումը,

2) ճիշտ է կատարում գլդոնների հիմնական կարգաբերման աշխատանքները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

3) ճիշտ է կատարում գլդոնների տեխնիկական սպասարկում և ընթացիկ նորոգում՝ համաձայն նորմատիվ

տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4) ճիշտ է կատարում գլդոնների հնարավոր անսարքությունների բացահայտում և վերացնում դրանք,

5) ճիշտ է ներկայացնում գլդոնների տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներին առնչվող

փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել գլդոնի «Ընդհանուր տեխնիկական արատորոշում (Ա-1)» և

«Խորացված տեխնիկական արատրորոշում (Ա-2)» գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական

փաստաթղթերի պահանջների,

2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել գլդոնի հիմնական կարգաբերման, «Հերթափոխային

տեխնիկական սպասարկման (ՀՏՍ)», «Տեխնիկական սպասարկում №1 (ՏՍ-1)», «Տեխնիկական սպասարկում №2 (ՏՍ-

2)», «Տեխնիկական սպասարկում №3 (ՏՍ-3)», «Սեզոնային սպասարկում (ՍՍ-3)» աշխատանքները` համաձայն

նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել գլդոնի հնարավոր անսարքությունների բացահայտում և

վերացում համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

4. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել գլդոնի տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման

աշխատանքներին առնչվող փաստաթղթերի ձևակերպումները:



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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, գլդոնների կառուցվածքի և տեխնիկական բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ

նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների, հանգույցների նմուշներ և մոդելներ:

Գլդոնների տեխնիկական արատորոշման, սպասարկման և ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացների

վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ,սարքավորումներ, գործիքներ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 8 Կատարել շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների փորձարկում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների փորձարկման նշանակությունը, ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է կատարում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների ստատիկ փորձարկումը,

3) ճիշտ է կատարում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների դինամիկ փորձարկումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների փորձարկումների անվտանգության

պահանջները և փորձարկումներին առնչվող փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա:

Ուսանողին կհանձնարարվի՝

1. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել շինարարական մեքենայի կամ մեխանիզմի ստատիկ

փորձարկման գործընթացները` համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,



2. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել շինարարական մեքենայի կամ մեխանիզմի դինամիկ

փորձարկման գործընթացները՝ համաձայն նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների,

3. ըստ առաջադրանքի պահանջների իրականացնել փորձարկումներին առնչվող փաստաթղթերի ձևակերպումներ:

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

ժամանակահատվածում ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջների, տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականության

պահպանումը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պահանջ է:

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

մասնագիտական գրականություն, շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների կառուցվածքի և տեխնիկական

բնութագրերի վերաբերյալ դիտակտիվ նյութեր, մոդելներ, առանձին համակարգերի, մեխանիզմների, ագրեգատների,

հանգույցների նմուշներ և մոդելներ: Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների փորձարկման տեխնոլոգիական

գործընթացների վերաբերյալ նորմատիվ տեխնիկական փաստաթղթեր, ստենդներ, սարքավորումներ, գործիքներ,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՄԲԱՐՁԻՉՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ՇՄՄՄԿ –3-15-014

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել ամբարձիչների անվտանգ շահագործման վերաբերյալ գիտելիքներ

և անհրաժեշտ կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 42 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՇՄՄՄԿ–3-15-011 «Շինարարական

մեքենաների և մեխանիզմների ընդհանուր կառուցվածք» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական

կանոնակարգի նշանակությունը և ընդհանուր դրույթները,

2) ներկայացնի ամբարձիչների և բաղկացուցիչ մասերի անվտանգության ապահովման պահանջները,

3) ներկայացնի ամբարձիչների պատրաստման, վերանորոգման, զննման և փորձարկման նկատմամբ պահանջները,

4) ներկայացնի ռիսկերի նվազեցման և կանխարգելման, աշխատանքների անվտանգ կատարման նկատմամբ

պահանջները:

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական

կանոնակարգի նշանակությունը և ընդհանուր դրույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգի նշանակությունը և տարածման ոլորտը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված տերմինները և հիմնական հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներին ներկայացվող տեխնիկական անվտանգության ընդհանուր պահանջները:
Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է

բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի

և անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգի հիմնադրույթները, տեխնիկական անվտանգության

ընդհանուր պահանջները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.



-տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների տարածումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում

իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կողմից շահագործվող ամբարձիչ աշտարակների և վերհանների վրա`

1) ինքնագնաց աշտարակներ և վերհաններ,

2) կցանքային (կցովի) աշտարակներ և վերհաններ,

3) շարժական աշտարակներ և վերհաններ,

4) կայմային աշտարակներ` տեղակայված հատուկ հենասարքերի վրա:

-տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները չեն տարածվում մնացած բոլոր տեսակի ամբարձիչների վրա, այդ

թվում`

1) հրշեջային ամբարձիչների,

2) շինարարական բեռնատար ամբարձիչների,

3) բեռնամարդատար ամբարձիչների,

4) ճակատային ամբարձիչների,

5) ենթասալարկման միջոցների (փայտամածներ, լաստակներ, հարթակներ և այլն):

-տեխնիկական կանոնակարգում կիրառված տերմինների և հասկացությունների իմաստը:

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

մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման

տեխնիկական կանոնակարգը, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ամբարձիչների և բաղկացուցիչ մասերի անվտանգության ապահովման պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճոճաններին, ճոպաններին և շղթաներին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թմբուկներին և ճախարակներին ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընթացային անիվներին և հենարաններին ներկայացվող պահանջները,



4) ճիշտ է ներկայացնում արգելակների, անվտանգության սարքերի և սարքվածքների նկատմամբ պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում եռակցմանը, եռակցման որակի ստուգման և նյութերի նկատմամբ պահանջները,

6) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանիչ ծածկույթների նկատմամբ պահանջները,

7) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոհամակարգի, հիդրավլիկ սարքավորումների և խողովակաշարերի նկատմամբ

պահանջները,

8) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումների նկատմամբ պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է

բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ճոճաններին, ճոպաններին, շղթաներին, թմբուկներին,

ճախարակներին, ընթացային անիվներին, հենարաններին, հիդրոհամակարգին, հիդրավլիկ սարքավորումներին և

խողովակաշարերին, էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջները:

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

մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ճոճաններ, ճոպաններ ,շղթաներ , թմբուկներ,

ճախարակներ, ընթացային անիվներ, հենարաններ, հիդրոհամակարգի գործող ստենդ, հիդրավլիկ սարքավորումներ

և խողովակաշարեր, էլեկտրասարքավորումներ, անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգ, մշակված

հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ամբարձիչների պատրաստման, վերանորոգման, զննման և փորձարկան նկատմամբ պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների և դրանց հավաքման միավորների պատրաստմանը ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների հաշվառմանը և գրանցմանը ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների զննմանը ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների ստատիկ փորձարկմանը ներկայացվող պահանջները,



5) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների դինամիկ փորձարկմանը ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է

բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչների և դրանց հավաքման միավորների

պատրաստմանը, հաշվառմանը և գրանցմանը, ամբարձիչների զննմանը, ստատիկ, դինամիկ փորձարկումներին

ներկայացվող պահանջները:

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

մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ամբարձիչների և դրանց հավաքման միավորների

պատրաստմանը, հաշվառմանը և գրանցմանը, ամբարձիչների զննմանը, ստատիկ և դինամիկ փորձարկումներին

ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր և նորմատիվ ակտեր,

ամբարձիչների անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը, մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ,

տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռիսկերի նվազեցման և կանխարգելման, աշխատանքների անվտանգ կատարման նկատմամբ

պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների շահագործման և սպասարկման աշխատնքների հետ կապված հնարավոր

ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչների սարքինությունը և ռիսկերի նվազեցումն ապահովող միջոցառումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ամբարձիչներով աշխատանքների կատարման համար անվտանգության անհրաժեշտ

պահանջները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է

բավարար, եթե սովորողը կարողանում է հստակ ներկայացնել ամբարձիչների շահագործման և սպասարկման

աշխատնքների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումները,

ամբարձիչներով աշխատանքների կատարման համար անվտանգության անհրաժեշտ պահանջները:

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

մասնագիտական գրականություն, ամբարձիչների մոդելներ, ամբարձիչների շահագործման և սպասարկման

աշխատնքների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի նվազեցման ու վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների

վերաբերյալ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթեր, ամբարձիչներով աշխատանքների կատարման համար

անվտանգության պահանջների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը, նորմատիվ ակտերը, հրահանգները,

մշակված հարցաշարեր, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ,

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ




