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III. àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ äÈ²ÜÀ 
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1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð,  êàòÆ²È-îÜîºê²¶Æî²Î²Ü ºì 
ÀÜ¸Ð²Üàôð ´Ü²¶Æî²Î²Ü 

       
        

1.1 Իրավունքի հիմունքներ  3ï  36 18 18    36      

1.2 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  3;4ï  72 18 54    36 36     

1.3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  3ï.  54 46  8   54      

1.4 Պատմություն  3տ.  54 44  10   54      

1.5 Տնտեսագիտության հիմունքներ  4տ.  54 36 12 6    54     

1.6 Օտար լեզու  3,4տ.  72 8 64    36 36     

1.7 Ռուսաց լեզու  3,4տ.  72 8 64    36 36     

1.8 Ֆիզիկական կուլտուրա  3-6տ.  122  122    36 36 28 22   

1.9 Էկոլոգիայի հիմունքներ  5տ..  36 28 8      36    

1.10 Քաղ. պաշտպանություն  3տ.  18 10 8    18      

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    590 216 350 24   306 198 64 22   

2. ²è²Üòø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð                

2.1 Ð³Õáñ¹³Ïóություն  4տ.  54 16 38     54     

2.2 ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ  3տ.  36 16 20    36      

2.3 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñáõÃÛուն  3տ.  54 20 34    54      

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    144 52 92    90 54     

3. ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü                

3.1 Ապրանքագիտություն  3տ.  72 32 40    72      

3.2 Ապրանքների որակի և անվտանգության հիմունքներ  3տ.  36 16 20    36      

3.3 Տնտեսագիտություն  3տ.  36 16 20    36      

3.4 Մարքեթինգային գործունեություն  4տ.  72 32 40     72     

3.5 Կառավարման հմտություններ  4տ.  54 20 34     54     

3.6 Հաշվապահական հաշվառման հմտություններ  3տ.  72 26 46    72      

3.7 Ստանդարտացում  4տ.  54 26 28     54     

3.8 Գործարար գրագրություն  4տ.  54 20 34     54     

3.9 Գործարար էթիկա  3տ.  36 16 20    36      

                                                                                ÀÜ¸²ØºÜÀ    486 204 282    252 234     

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ                

4.1 Մասնագիտական գործունեության բնագավառի 

իրավագիտություն 

 4տ   72 30 42  
   72     

4.2 Առևտրային գործունեություն  4տ.  72 32 40     72     

4.3 Մանրածախ առևտուր  5տ.  72 30 42      72    

4.4 Մեծածախ առևտուր  5տ.  72 32 40      72    

4.5 Առևտրի սարքավորումներ  5.տ  36 16 20      36    

4.6 Առուվաճառքի պայմանագրային գործունեության  5տ.  72 32 40      72    



հմտություն 

4.7 Վաճառքի հաղորդակցություն  5տ.  54 24 30      54    

4.8 Ապրանքների առուվաճառքի միջնորդային գործարքների 

հմտություններ 

 5տ.  36 12 24  
    36    

4.9 Առևտրային տեղեկատվության ստացման և 

հաղորդակցման հմտություններ 

 5տ.  36 16 20  
    36    

4.10 Գովազդի կազմակերպում  6տ.  54 24 30       54   

4.11 Վաճառքի խթանման կազմակերպում  6տ.  54 24 30       54   

4.12 Անհատական վաճառքի կազմակերպում  6տ.  54 24 30       54   

4.13 Մերչանդայզինգ  6տ.  54 24 30       54   

4.14 Լոգիստիկ կապուղիներ  6տ.  72 30 42       72   

4.15 Միջազգային առևտրային գործառնություններ  6տ.  72 30 42       72   

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    882 380 502      442 362   

5. ÀÜîðàìÆ    60        46 14   

 ä²Ðàôêî²ÚÆÜ  Ä²Øºð    34       18 16    

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    2196      648 648 504 396   

 ÊàðÐð¸²îìàôÂÚàôÜÜºð    200            

 Þ³µ³Ãí³ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ          36 36 36 36   

 IV. Ü²Ê²êÆð²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð   N VII. ²ÜÐð²ÄºÞî Î²´ÆÜºîÜºðÆ, È²´àð²îàðÆ²ÜºðÆ ºì ²ðÐºêî²ÜàòÜºðÆ ò²ÜÎÀ 

1 Առօրյա շփումներ    Î²´ÆÜºîÜºð 

2 Գործարար վարվելակերպ   1 Ընդհանուր հումանիտար և սացիալ-տնտեսագիտական առարկաների 

3 Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն   2 Մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական առարկաների

 

4    3 Մարքեթինգի 

    4 Մանրածախ առևտրային գործունեության 

 V. äð²ÎîÆÎ² ÎÇë³
ÙÛ³Ï 

Þ³µ³Ã 5 Մեծածախ առևտրային գործունեության 

1 Ուսումնական 3,4,5 8 6 Համակարգչային օպերատորության 

2 Մասնագիտական 6 3  È²´àð²îàðÆ²Üºð 

3 Նախաավարտական 6 4 1 Ապրանքի որակի փորձաքննության 

 ÀÜ¸²ØºÜÀ  15 2 Քիմիայի 

 
                                                       
 

VI. àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü ²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ                              
                        

   Համալիր քննություն`” Մասնագիտական գործունեության բնագավառի իրավագիտություն”, 

1. “Առևտրային գործունեություն”, Մեծածախ առևտուր”, “Առևտրի սարքավորումներ”,  

“Առուվաճառքի պայմանագրային գործունեության հմտություն” մոդուլներից: 

2. “Վաճառքի հաղորդակցություն”, “Ապրանքների առուվաճառքի միջնորդային 

գործարքների հմտություններ”, “Առևտրային տեղեկատվության ստացման և 

հաղորդակցման հմտություններ”,  “Գովազդի կազմակերպում”, “Վաճառքի խթանման 

կազմակերպում”, “Անհատական վաճառքի կազմակերպում”, “Մերչանդայզինգ”, 

“Լոգիստիկ կապուղիներ” ,”Միջազգային առևտրային գործառնություններ” 

մոդուլներից: 

 ²ðÐºêî²ÜàòÜºð 

                                          Ø²ð¼²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð 

1 Մարզադահլիճ 

2 Մարզահրապարակ 

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 



VIII. àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²ÜÆ ä²ð¼²´²ÜàôØÜºð 
1. àôë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  í»ñ³ÑëÏ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí, Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý 

³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ  ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ÁÝÃ³óÇÏ /ÙÇç³ÝÏÛ³É/  ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëïáõ·³ñùÝ»ñ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: êïáõ·³ñùÝ»ñÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï³ñµ»ñ³Ïí³Í, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ 

Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:  Àëï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ª  ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Á: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á 

ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  

2. È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,  ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ,   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ,ÇÝãå»ë Ý³¨  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñ³Í ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
/Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ·Íáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ¨ ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáõÙµÁ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ µ³Å³Ýí»É 

»ÝÃ³ËÙµ»ñÇª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ³éÝí³½Ý 8 áõë³ÝáÕª »ÉÝ»Éáí áõëáõó³ÝíáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó:  Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ 

»Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï /³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, áõëáõóÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ó¨»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ 
ï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ  ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ñáëù³ÛÇÝ  å³ñ³åÙáõÝùÇ  Ó¨áí:  àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ùáÉ»çÇ ËáñÑáõñ¹Á, 

Ñ³ëï³ïáõÙ` ïÝûñ»ÝÁ: 

3. Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ß³µ³ÃÁ  4 Å³Ù, áñáßáõÙ ¿ ùáÉ»çÁ: ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í  
      Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ÇñÁ  Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿ ùáÉ»çÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 

4. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃÁ  Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É  Ý³¨ ³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ  Ó¨»ñáíª Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõÙ, ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ, ËÙµ³ÏÝ»ñáõÙ: 
5. àôëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, »ÉÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»Éª å³ñï³¹Çñ å³Ñå³Ý»Éáí ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý, Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý, åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç  

    ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ:  

6. ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 
7. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 

8. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ  ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ùáÉ»çÁª  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 

9. àôëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³çáñ¹³µ³ñª å³Ñå³Ý»Éáí  åÉ³Ýáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÁ   
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³ß³ñÅ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÝáõÛÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó¨ ³í³ñïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ùµª ·Ý³Ñ³ïáõÙáí: 

10. Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
11. øáÉ»çÁ, »ÉÝ»Éáí  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É  Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Éë³ñ³ÝÝ»ñ: 



Մոդուլային ուսումնական ծրագրի բովանդակություն 

 
 

  
 

Մոդուլի անվանումը              Ð²Ôàð¸²ÎՈՒԹՅՈՒՆ 

Մոդուլի դասիչը                         

Մոդուլի նպատակը   

Զ

 

Մոդուլի տևողությունը   54 ժամ 

– տեսական պարապմունք       16 ժամ 

- գործնական պարապմունք      38 ժամ 

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն  

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

 

 

 

5. 

 

Գնահատման կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Գնահատման միջոցը 



 

  Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        

 

  ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

 -տեսական պարապմուք            4 ժամ 

 - գործնական պարապմունք       8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Գնահատման միջոցը 

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

         

 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

 -տեսական պարապմունք          4  Å³Ù 

 - գործնական պարապմունք       6 Å³Ù 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.   

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



Գնահատման միջոցը 

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

 -տեսական պարապմունք             2 Å³Ù 

 - գործնական պարապմունք         8 Å³Ù 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Գնահատման միջոցը 



 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        

 

    ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք         2 Å³Ù 

 - գործնական պարապմունք       6 Å³Ù 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. 

 

 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    

 

Գնահատման միջոցը  

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 



       

  

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             -տեսական պարապմունք          4 Å³Ù 

 - գործնական պարապմունք       10 Å³Ù 

 
 

Մոդուլի անվանումը            ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  

Մոդուլի դասիչը                      

Մոդուլի նպատակը   

  Ս

  

  Մոդուլի տևողությունը           36 ժամ  

– տեսական պարապմունք      16 ժամ 

- գործնական պարապմունք     20 ժամ 

   Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն  

  ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

 

 Գնահատման կարգը 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. լ

  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



 

Գնահատման միջոցը  

 

 

 

 

 

 

    Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

   

      

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ       

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. լ

  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 



Գնահատման միջոցը  

 

    Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. լ

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.

Գնահատման միջոցը  

 

    Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

 



   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ      

 - գործնական պարապմունք  6 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. լ  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

                             զ

Գնահատման միջոցը  

 

    Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    

 - գործնական պարապմունք    6 ժամ    

 
 

Մոդուլի անվանումը        ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ    

Մոդուլի դասիչը                  

Մոդուլի նպատակը  



Մոդուլի տևողությունը           54 ժամ   

– տեսական պարապմունք     20 ժամ     

- գործնական պարապմունք   34 ժամ  

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

      Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Գնահատման միջոցը  



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը

             - տեսական պարապմունք    2 ժամ         

 - գործնական պարապմունք  4 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2.   

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Գնահատման միջոցը  

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    2 ժամ      

 - գործնական պարապմունք  6 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



 

Գնահատման միջոցը   

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ       

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

Գնահատման միջոցը  

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 



 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     6 ժամ  
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5.

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Գնահատման միջոցը  

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        

 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     6 ժամ  

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 6.  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



 

Գնահատման միջոցը  

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք    6 ժամ   
 
 
 

Մոդուլի անվանումը       ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ    

Մոդուլի դասիչը                 ԿՈՄ 5-11-002 

Մոդուլի նպատակը   

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս մոդուլի 

նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել  բավարար չափով գիտելիքներ և 

ունակություներ ապրանքագիտության տեսության վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կտիրապետի ապրանքագիտության էությանը, 

խնդիրներին, կդասակարգի և կկոդավորի ապրանքները, կտիրապետի ապրանքային 

տեսականու առանձնացմանը, ապրանքների  վերաբերյալ տեղեկատվություն 

կհավաքագրի և ապրանքների վաճառքի հետ կապված անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք 

կբերի:      

Մոդուլի տևողությունը           72 ժամ   

– տեսական պարապմունք     32 ժամ     

- գործնական պարապմունք    40 ժամ 

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1.Ներկայացնել ապրանքագիտության տեսության առարկայի էությունը և խնդիրները, 

2.Մեկնաբանել ապրանքների դասակարգման և կոդավորման սկզբունքները, 

3.Թվարկել ապրանքների տեսականու դասակարգման հատկանիշները, 

4. Թվարկել ապրանքներին ներկայացվող պահանջները, 

5. Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության  ձևերի ու միջոցների ներկայացում, 



6. Ներկայացնել ապրանքների մակնիշավորումը: 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1 Ներկայացնել ապրանքագիտության տեսության առարկայի էությունը և խնդիրները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքագիտության առարկան և հիմնական կատեգորիաները,   

բ. Ճիշտ է ներկայացնում պահանջմունքի բովանդակությունը,  

գ. ճիշտ է  բացահայտում ապրանքների սպառողական արժեքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  ապրանքագիտության մեթոդը և կապը այլ գիտությունների հետ, 

ե. ճիշտ է սահմանում է ապրանքագիտության խնդիրները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ` ապրանքագիտություն առարկայի էության, խնդիրների, 

ապրանքների դասակարգման և կոդավորման սկզբունքների, ապրանքներին ներկայացվող պահանջների 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ բանավեճի արդյունքում ուսանողները կցուցադրեն 

ապրանքագիտություն դասընթացի տեսական գիտելիքներին տիրապետելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. ապրանքագիտություն դասընթացի բովանդակությունը, հիմնական սահմանումները, 

բ. հիմնական կատեգորիաները, կապը այլ գիտությունների հետ, 

գ. ապրանքագիտության խնդիրները,գործառույթները, 

դ. ապրանքների սպառողական արժեքը, 

ե. ապրանքագիտության ուսումնասիրության մեթոդները, ցուցանիշները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ   
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Մեկնաբանել ապրանքների դասակարգման և կոդավորման սկզբունքները  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների դասակարգման նշանակությունը, սկզբունքները և 

կանոնները, 

բ. ճիշտ է բնորոշում  ապրանքների  դասակարգման հիմնական հատկանիշները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների դասակարգման ձևերը,  

դ. ճիշտ է  ներկայացնում  ապրանքների կոդավորումը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ ապրանքների դասակարգման սկզբունքների, հատկանիշների 

ձևերի վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ բանավեճի արդյունքում ուսանողները կցուցադրեն 

ապրանքների ճիշտ դասակարգման և կոդավորման կարողությունները: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. ապրանքների դասակարգման նշանակությունը, սկզբունքները, ձևերը, 

բ. ապրանքների դասակարգման հիմնական հատկանիշները, 



գ. ապրանքների կոդավորումը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ    

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ   
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Թվարկել ապրանքների տեսականու դասակարգման հատկանիշները, 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  ապրանքների տեսականու բնորոշումը, ձևերը, 

բ. ճիշտ է  ներկայացնում  դասակարգման հատկանիշները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  տեսականին բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, 

դ. ճիշտ է վերլուծում տեսականու կառավարումը և ձևավորումը,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում նոր արտադրանքի ընտրության ժամանակ հաշվի առնվող 

չափանիշները (ապրանքների առաքման և արտադրական հնարավորությունները 

բնութագրող  չափանիշները): 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ ապրանքների տեսականու բնորոշման ձևերի, դասակարգման 

հատկանիշների, ցուցանիշների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ներկայացնի ապրանքային տեսականու  

ճիշտ դասակարգման կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. ապրանքայի տեսականու հասկացության բնորոշումը, տեսականու ձևերը, 

բ. ապրանքային տեսականու դասակարգման  հատկանիշները 

գ. տեսականին բնութագրող հիմնական ցուցանիշները, 

դ. տեսականու ձևավորումը և կառավարումը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     6 ժամ  
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Թվարկել ապրանքներին ներկայացվող պահանջները, 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ձևակերպում ապրանքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների  սպառողական հատկությունների բնութագիրը, 

գ. ճիշտ է  բացատրում ապրանքի սպառողական նշանակությունը, հուսալիության, 

էրգոնոմիկական, գեղագիտական, էկոլոգիական, անվտանգության հատկությունները, 

դ. ճիշտ է  մեկնաբանում ապրանքի որակ հասկացությունը և ներկայացնում որակի 

ցուցանիշները, 



ե. ճիշտ է  ներկայացնում  որակի ցուցանիշները ըստ խմբերի բնութագրվող 

հատկությունների թվի, հատկությունների բնույթի, արտահայտման միավորի որոշման 

մեթոդի: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ` ապրանքների սպառողական հատկանիշների, որակի 

ցուցանիշների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն 

ապրանքներին ներկայացվող պահանջների յուրացման  կարողությունները:  

 ա. ապրանքներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները, 

բ. ապրանքների սպառողական նշանակությունը, 

գ. ապրանքների հուսալիության, էրգոնոմիկական, գեղագիտական, էկոլոգիական, անվտանգության 

հատկանիշները, 

դ. ապրանքի որակ հասկացությունը և դրան ներկայացվող պահանջները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսներըՏեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է 

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքան ակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ    
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության  ձևերի ու միջոցների ներկայացում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության դերը, 

բ. ճիշտ է  մեկնաբանում ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության դասակարգման 

հայտանիշները,, 

գ. Ճիշտ է մեկնաբանում  գովազդ-տեղեկատվության էությունը 
 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ` ապրանքների տեղեկատվության դերի, դասակարգման 

սկզբունքների, ձևերի և միջոցների վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն ապրանքների 

վերաբերյալ արդյունավետ տեղեկատվություն ստանալու ձևերի և միջոցների յուրացման կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության անհրաժեշտությունը և նշանակությունը, 

բ. ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվության դասակարգման հատկանիշները, 

գ. գովազդ- տեղեկատվություն կապը, տարբերությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        6 ժամ  

 - գործնական պարապմունք      6 ժամ 
 



ԱՐԴՅՈԻՆՔ 6. Ներկայացնել ապրանքների մակնիշավորումը: 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա. ճիշտ է  ներկայացնում  մակնիշավորման էությունը, մակնշավորման պայմանները և 

ձևերը 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մակնիշա-պայմանական տեղեկատվությունը, 

գ. Ճիշտ է մեկնաբանում  ապրանքի շահագործման ուղեցույցային տեղեկատվության 

էությունը, 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի  յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի որևէ ապրանքի մակնիշը և ներկայացնել դրա ուղեցույցային 

տեղեկատվությունը: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. ապրանքների մակնիշավորման էությունը, նշանակությունը,, 

բ. մակնիշների տեսակները, ռազմավարությունները, 

գ. մակնիշա- պայմանական տեղեկատվության էությունը, 

դ. ապրանքի շահագործման ուղեցույցային տեղեկատվության էությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ    

 

 
 Մոդուլի անվանումը      ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ  ՈՐԱԿԻ  ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ     

 Մոդուլի դասիչը               ԿՈՄ 5-11-003 

 Մոդուլի նպատակը   

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս մոդուլի 

նպատակն է սովորողի  մոտ ձևավորել ոչ պարենային ապրանքների, սննդամթերքի, 

սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների ներմուծման, 

արտահանման, արտադրության, մշակման, վերամշակման, փաթեթավորման, 

մակնիշավորման, փոխադրման, պահման, իրացման, ինչպես նաև առևտրի և հանրային 

սննդի ոլորտում ծառայությունների մատուցման փուլերում անվտանգության  գիտելիքներ:  

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողի մոտ կձևավորվի  սպառողներին պատշաճ 

որակի և սպառողների կյանքի ու առողջության համար անվտանգ  ապրանքների 

մատուցման, ինչպես նաև ապրանքների և դրանք արտադրողների  (կատարողների, 

վաճառողների) մասին տեղեկատվության տրամադրման հմտություն: 

Մոդուլի տևողությունը     36 ժամ   

– տեսական պարապմունք    16 ժամ      

- գործնական պարապմունք  20 ժամ   

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

              

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 



1. Տիրապետել ապրանքների շրջանառության բոլոր փուլերում որակի և անվտանգության 

հետ առնչվող հիմնական հասկացություններին և  ընդհանուր դրույթներին 

2. Ներկայացնել  առանձին ապրանքատեսակների անվտանգությանը ներկայացվող 

պահանջները 

3. Սահմանել ապրանքի (աշխատանքի) ծառայության, պիտանիության, ինչպես նաև 

երաշխիքային ժամկետները 

4. Տիրապետել Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող ոչ պարենային ապրանքների, 

սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների  

անվտանգությանը, մակնշմանը և փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները 

5. Ներկայացնել արտադրության և շրջանառության փուլերում պարենքյին և ոչ 

պարենային ապրանքների անվտանգության հիմնավորման ընթացակարգը, 

  Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Տիրապետել ապրանքների շրջանառության բոլոր փուլերում որակի և անվտանգության հետ 

առնչվող հիմնական հասկացություններին և  ընդհանուր դրույթներին 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների անվտանգությանը և որակին ներկայացվող 

իրավական հիմքերը, 

     բ. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքի որակ հասկացությունը և դրա էական խախտումը, 

 գ. ճիշտ է տարբերակում, թե որոնք ենք համարվում սննդամթերք և որոնք չեն համարվում 

սննդամթերք, որոնք են ոչ պարենային ապրանքներ, 

     դ. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի հետ շփվող նյութեր հասկացությունը, 

     ե. ճիշտ է ներկայացնում  պարենային հումքը, 

     զ. ճիշտ  է ներկայացնում հատուկ նշանակության սննդամթերքը, 

     է. Ճիշտ է  ներկայացնում սննդամթերքի անվտանգություն հասկացությունը, 

 ը. ճիշտ է ներկայացնում, թե որոնք են  մնացորդային նյութերը և որոնք են սննդային 

հավելումները, որոնք են գենետիկորեն ձևափոխված մթերքները,   

թ. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պետական 

քաղաքականության հիմնական սկզբունքներն ու խնդիրները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  ապրանքների անվտանգության, որակի , պարենային հումքի, 

սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն ապրանքների 

որակի և անվտանգության հետ առնչվող հիմնական հասկացություններն ու ընդհանուր դրույթները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. ապրանքների անվտանգությանը և որակին ներկայացվող իրավական հիմքերը, 

բ.  պարենայի և ոչ պարենային ապրանքների տարբերությունները, 

գ.  որակ հասկացության էությունը, 

դ. պարենային հումք, հատուկ նշանակության սննդամթերք, սննդամթերքի անվտանգություն, 

մնացորդային նյութեր, սննդային հավելումներ, գենետիկորեն ձևափոխված մթերքներ 

հասկացությունները, 

ե. սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պետական քաղաքականության հիմնական 

սկզբունքներն ու խնդիրները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված:   Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      2 ժամ   

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ   



 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել  առանձին ապրանքատեսակների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   ա. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքի անվտանգությունը, 

   բ. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի արտադրությանը ներկայացվող պահանջները, 

 գ. ճիշտ է ներկայացնում սննդամթերքի անվտանգությանը սպառնացող ռիսկի (վտանգի) 

վերլուծություն, վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման (ՎԱՎԿԿՀ) 

համակարգը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում սննդի շղթայի փուլերին և աշխատակիցներին ներկայացվող 

սանիտարահիգիենիկ պահանջները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  պարենային և ոչ պարենային ապրանքներն ներկայացվող 

պահանջների  վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն ապրանքների  անվտանգությանը 

ներկայացվող պահանջները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. առանձին ապրանքների անվտանգության չափանիշները, 

բ. սննդամթերքի արտադրությանը ներկայացվող պահանջները, 

գ. սննդամթերքի անվտանգությանը սպառնացող վտանգի և վտանգի աղբյուրի վերլուծության,  

դ. կրիտիկական կետերի հսկման (ՎԱՎԿԿՀ) համակարգը, 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել 

է ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    2 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Սահմանել ապրանքի (աշխատանքի) ծառայության, պիտանիության, ինչպես նաև երաշխիքային 

ժամկետները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   ա. ճիշտ է ներկայացնում պիտանելիության ժամկետ հասկացությունը, 

 բ.  ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների անվանացանկը, որի համար սահմանվում են 

պիտանիության ժամկետներ, 

  գ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրողի կողմից սահմանված պիտանիության ժամկետի ավարտից 

հետո օգտագործման համար ոչ պիտանի պարենային և ոչ պարենային ապրանքների 

անվանացանկը, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների պիտանիության և երաշխիքային ժամկետների 

սահմանումը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  առանձին ապրանքատեսակների ապրանքների 

անվանացանկերի պիտանելիության ժամկետների վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն 

ապրանքների, աշխատանքի, ծառայության պիտանելիության և երաշխիքային ժամկետների վերաբերյալ 

գիտելիքները և կարողությունները 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. ապրանքի պիտանելիության ժամկետ հասկացությունը, 

  բ. պիտանիության ժամկետներ ունեցող ապրանքներ անվանացանկը, 

գ. արտադրողի կողմից սահմանված պիտանիության ժամկետի ավարտից հետո օգտագործման համար ոչ 

պիտանի պարենային և ոչ պարենային ապրանքների անվանացանկը, 



դ. ապրանքների պիտանիության և երաշխիքային ժամկետները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված:   Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Տիրապետել Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող ոչ պարենային ապրանքների, 

սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային հավելումների  անվտանգությանը, մակնշմանը և 

փաթեթավորմանը ներկայացվող պահանջները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

      ա. ճիշտ է ներկայացնում  մակնիշավորման դերը,  

բ.  ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող ոչ պարենային 

ապրանքների, սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի և սննդային 

հավելումների հայերեն մակնշմանը ներկայացվող պահանջները, 

   գ. ճիշտ է ներկայացնում  ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվտանգության       

վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը, 

   դ. ճիշտ է ներկայացնում հանրապետությունում  իրացվող և ներմուծվող սննդամթերքի և   

ոչ պարենային ապրանքների հայերենով մակնշման մեջ ներառվող պարտադիր 

տեղեկատվությունը, 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ ՀՀ-ում իրացվող ոչ պարենային ապրանքների, սննդամթերքի, 

սննդային հավելումների հայերեն մակնիշավորման վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն  

դրանց վերաբերյալ կարողությունները:  

   ա. մակնիշավորման դերը և նշանակությունը, 

 բ.  Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվող ոչ պարենային ապրանքների հայերեն մակնշմանը 

ներկայացվող պահանջները,  

  գ. սննդամթերքի հայերեն մակնշմանը ներկայացվող պահանջները,  

  դ. սննդամթերքի հետ շփվող նյութերի հայերեն մակնշմանը ներկայացվող պահանջները,  

  ե. սննդային հավելումների հայերեն մակնշմանը ներկայացվող պահանջները, 

  զ. ապրանքի (աշխատանքի, ծառայության) անվտանգության վերաբերյալ պահանջվող 

տեղեկատվությունը, 

է. հանրապետությունում  իրացվող  սննդամթերքի և ոչ պարենային ապրանքների հայերենով մակնշման 

մեջ ներառվող պարտադիր տեղեկատվությն անհրաժեշտությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ   

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Ներկայացնել արտադրության և շրջանառության փուլերում պարենքյին և ոչ պարենային 

ապրանքների անվտանգության հիմնավորման ընթացակարգը, 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում իրացման փուլում ոչ պարենային ապրանքների 

անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկը, 



բ. ճիշտ է ներկայացնում կենդանական և բուսական  ծագման պարենային հումքի 

անվտանգությունը հավաստող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  գովազդվող  սննդամթերքին և սննդային հավելումներին 

ներկայացվող պահանջները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում իրացման փուլում  պարենային ապրանքների 

անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի ցանկը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ իրացման փուլում պարենայի և ոչ պարենային ապրանքների 

անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով, 

ներկայացնի արտադրության և շրջանառության փուլերում պարենային և ոչ պարենային ապրանքների 

անվտանգության հիմնավորման ընթացակարգի վերաբերյալ իր կարողությունները, 
 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա.  իրացման փուլում ոչ պարենային ապրանքների անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող 

փաստաթղթերի ցանկը, 

բ. կենդանական ծագման պարենային հումքի անվտանգությունը հավաստող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

գ. բուսական  ծագման պարենային հումքի անվտանգությունը հավաստող անհրաժեշտ փաստաթղթերը, 

  դ. գովազդվող  սննդամթերքին և սննդային հավելումներին ներկայացվող պահանջները, 

ե. իրացման փուլում  պարենային ապրանքների անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող 

փաստաթղթերի ցանկը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ   

 
 

  Մոդուլի անվանումը        ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ     

  Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ   

  Մոդուլի նպատակը   

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս մոդուլի 

նպատակն է սովորողի  մոտ ձևավորել տնտեսագիտական որոշակի գիտելիքներ, 

մոտեցումներ և կարողություններ առևտրային կազմակերպության ռեսուրսների 

գնահատման, տնտեսաֆինանսական գործունեության ցուցանիշների վերլուծության 

վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողի մոտ կձևավորվի առևտրային 

կազմակերպության ռեսուրսների գնահատման  և տնտեսաֆինանսական գործունեության 

գնահատման և հաշվարկման ունակություններ և հմտություններ 

  Մոդուլի տևողությունը            36 ժամ   

   – տեսական պարապմունք    16 ժամ      

   - գործնական պարապմունք   20 ժամ 

  Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն 

  ՈՒսումնառության արդյունքները   



             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Բնորոշել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց գնահատման չափանիշները 

2. Ներկայացնել գնագոյացման  գործոնները և մոտեցումները 

3. Կատարել կազմակերպության տնտեսաֆինանսական գործունեության վերլուծություն 

4. Ներկայացնել առևտրային կազմակերպության հարկային և մաքսային  գործունեությունը 

   Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնորոշել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց գնահատման չափանիշները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    ա. Ճիշտ է բնութագրում կազմակերպության ռեսուսները

բ Ճիշտ է բնութագրում կազմակերպության նյութական ռեսուրսները,

գ. Ճիշտ է գնահատում կազմակերպության աշխատանքային ռեսուրսների կազմը, 

դ. Ճիշտ է գնահատում կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսները,

ե. Ճիշտ է գնահատում կազմակերպում ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը: 

Գնահատման միջոցը  

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն ներկայացնեն  կազմակերպության ռեսուրսների և 

դրանց գնահատման չափանիշների վերաբերյալ իրենց կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կազմակերպության ռեսուրսների բնութագրումը և կառուցվածքը, 

բ. կազմակերպության նյութական ռեսուրսները, , 

գ. կազմակերպության աշխատանքային ռեսուրսները,, 

դ. կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսները, 

ե, ռեսուրսների գնահատման չափանիշները:: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել 

է ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ    

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել գնագոյացման  գործոնները և մոտեցումները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա Ճիշտ է ներկայացնում գնագոյացման վրա ազդող գործունները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում գնագոյացման մեթոդները,

գ Ճիշտ է ներկայացնում ապրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը,

դ. Ճիշտ է մեկնաբանում  կազմակերպության գնագոյացման ռազմավարությունները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կազմակերպության ապրանքների և ծառայությունների գնագոյացման 

գործոնների, մեթոդների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ 



և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ներկայացնի գնագոյացման գործոնների  և 

մոտեցումների ճիշտ ընտրության կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կազմակերպության ապրանքների և ծառայությունների գնագոյացման վրա ազդող գործոնները` 

    . արտաքին, 

    . ներքին, 

   բ. գնագոյացման մեթոդները, 

գ. ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը, 

դ. կազմակերպության  ապրանքների և ծառայությունների գնագոյացման ռազմավարությունները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ    

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ  3. Կատարել կազմակերպության տնտեսաֆինանսական գործունեության վերլուծություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային կազմակերպության  տնտեսաֆինանսական 

գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 

բ. Ճիշտ է կատարում կազմակերպության տնտեսաֆինանսական վիճակի փոփոխությունների 

վերլուծություն,

գ Ճիշտ է բացահայտում համապատասխան ցուցանիշների փոփոխության չափը և 

պատճառները,

 դ. ճիշտ է հաշվարկում համապատասխան ցուցանիշների բարելավման հնարավորությունները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի  յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

իրավիճակին վերաբերվող առաջադրանք, որտեղ ուսանողից կպահանջվի  տրամադրված ցուցանիշների միջոցով 

կատարել համապատասխան վերլուծություն: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. առևտրային կազմակերպության  տնտեսաֆինանսական գործունեության հիմնական ցուցանիշները, 

բ. կազմակերպության տնտեսաֆինանսական վիճակի փոփոխությունների վրա ազդող գործոնները,,

գ. կազմակերպության տնտեսաֆինանսական ցուցանիշներ փոփոխության պատճաները, 

դ. ցուցանիշների բարելավման հնարավորությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    



 - գործնական պարապմունք    6 ժամ  

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել առևտրային կազմակերպության հարկային և մաքսային  գործունեությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային կազմակերպության հարկային  օրենսդրական ակտերը  և 

հարկային քաղաքականությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային կազմակերպության մաքսային օրենսդրական ակտերը և 

մաքսային քաղաքականությունը,

գ. Ճիշտ է ներկայացնում առանձին հարկատեսակների առանձնահատկությունները և 

հաշվարկման կարգը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի  յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի հաշվել առևտրային կազմակերպության հարկային կամ մաքսային վճարներից 

որևէ մեկը: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. հարկային քաղաքականությունը, 

   բ. առևտրային կազմակերպության հարկային օրենսդրական ակտերը, 

գ. մաքսային քաղաքականությունը, 

դ.  մաքսային օրենսդրական ակտերը, 

ե. առանձին հարկատեսակների առանձնահատկությունները և դրանց հաշվարկման կարգը:.  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     6 ժամ   

 
 
 
 

Մոդուլի անվանումը           ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ     
Մոդուլի դասիչը                  ԿՈՄ 5-11-005 

Մոդուլի տևողությունը         72 ժամ   

– տեսական պարապմունք   32 ժամ      

- գործնական պարապմունք  40 ժամ   

Մոդուլի նպատակը   

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս մոդուլի 

նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել կոմերսանտին անհրաժեշտ մարքեթինգային 

մտածելակերպ, մարքեթինգային հիմնարար հասկացությունների և կառավարման 

հայեցակարգերի իմացություն, մարքեթինգային գործիքակազմի և դրանց կիրառման 

մեթոդների և եղանակների իմացություն և գործնական կիրառման նախնական 

հմտություններ: 

  Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա ներկայացնել առևտրային 

գործունեության տեսանկյունից մարքեթինգի դերը, խնդիրները, գործառույթները, 

գործիքները, դրանց կիրառման մեթոդներն ու առանձնահատկությունները, ինչպես նաև 

կկարողանա հստակ պատկերացնել իր իրավասությունների ու պարտականությունների 

շրջանակը կազմակերպության առևտրային գործունեության բնագավառում 

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   



              

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել մարքեթինգի բովանդակությունը,  նպատակները, խնդիրները, գործառույթները, 

սկզբունքները, հիմնարար հասկացությունները 

2 Վերլուծել կազմակերպության շուկայական հնարավորությունները և մրցակցային 

առավելությունները 

3. Բնորոշել մարքեթինգի համալիրը և դրա մշակման գործընթացը 

4. Տիրապետել կազմակերպությունում իր գործունեության շրջանակներին 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել մարքեթինգի բովանդակությունը,  նպատակները, խնդիրները, գործառույթները, 

սկզբունքները, հիմնարար հասկացությունները, 
 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է մեկնաբանում մարքեթինգի առաջացումը և զարգացման փուլերը, 

բ. Ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգի հիմնական սահմանումները, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգի առաջացման նախադրյալները, 

դ. Ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգի նպատակները, խնդիրները, 

ե. Ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգի գործառույթները, սկզբունքները, 

զ. Ճիշտ է սահմանում մարքեթինգի հիմնարար հասկացությունները  : 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ մարքեթինգի բովանդակության, զարգացման փուլերի, առաջացման 

նախադրյալների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի կազմակերպության մարքեթինգային 

գործունեության վերաբերյալ իր կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. մարքեթինգի էությունը, բովանդակությունը, 

բ. մարքեթինգի զարգացման փուլերի առանձնահատկությունները, 

գ. մարքեթինգի առաջացման նախադրյալները, 

դ. մարքեթինգի նպատակները, խնդիրները, գործառույթները, սկզբունքները, 

ե, մարքեթինգի հիմնարար հասկացությունները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

        Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ     

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ     

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Վերլուծել կազմակերպության շուկայական հնարավորությունները և մրցակցային 

առավելությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կարողանում բնորոշել և վերլուծել սպառողների կարիքները, 

պահանջմունքները, պահանջարկը: 

բ. ճիշտ է պատկերացնում փոխանակման գործընթացը և շուկայի տարբեր սուբյեկտների 

հետ գործընկերային հարաբերությունների հաստատման առանձնահատկությունները, 

գ. ճիշտ է բնորոշում շուկան, դրա տեսակները և գործողության մեխանիզմները, 

դ. ճիշտ է առանձնացնում  կազմակերպության նպատակային սպառողներին և ընտրում 

կազմակերպության համար շուկայի առավել նպատակային  սեգմենտը, 



ե. ճիշտ է կանխատեսում շուկայի առևտրային իրավիճակը և տարողությունը, 

զ.  ճիշտ է բնորոշում մրցակցությունը և կարողանում օգտագործել կազմակերպության 

մրցակցային առավելությունները, 

է. ճիշտ է պատկերացնում մարքեթինգային տեղեկատվության անհրաժեշտությունը 

առևտրային գործունեություն ծավալող կազմակերպության համար, դրա տեսակները, 

հավաքման եղանակները և տեղեկատվության հավաքման աշխատանքներում իր 

մասնակցության շրջանակները, 

ը. ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգային հետազոտությունների էությունը, իրականացման 

ուղղությունները և  դրանցում իր ներգրավվածության աստիճանը:    

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ սպառողների կարիքների, պահանջմունքների, փոխանակման 

գործընթացի, շուկայական մեխանիզմի ձևավորման, նպատակային շուկաների ընտրության, մարքեթինգային 

տեղեկատվության, մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի 

ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն 

կատարելով ցուցադրի կազմակերպության շուկայական հնարավորությունների և մրցակցային 

առավելությունների  վերաբերյալ իր կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. պահանջարկի ձևերը, 

բ. շուկա հասկացության էությունը, տեսակները, 

գ. շուկայի օբյեկտների և սուբյեկտների բնութագրումը, 

դ.. շուկայի հատվածավորումը(սեգմենտավոչումը) և նպատակային շուկայի ընտրությունը, 

ե..շուկայի առևտրային իրավիճակ և տարողություն հասկացությունները, 

զ. մրցակցություն, մրցակցային առավելություններ հասկացությունները,, 

է, մարքեթինգային տեղեկատվության էությունը, տեղեկատվական համակարգերը, տեսակները,  

ը. տեղեկատվության հավաքման մեթոդները, 

թ. մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդները, ուղղությունները, գործընթացը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 
 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    8 ժամ      

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ    

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Բնորոշել մարքեթինգի համալիրը և դրա մշակման գործընթացը 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.   ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգի համալիրի բովանդակությունը, 

բ. ճիշտ է բնորոշում ապրանքը և հստակ ներկայացնում  դրա դասակարգման 

մոտեցումները, 

գ. ճիշտ է բնորոշում գինը, դրա վրա ազդող գործոնների համախումբը, գնագոյացման 

մեթոդները, ռազմավարությունները և հստակ ներկայացնում է գնի սահմանման 

նշանակությունը առևտրային կազմակերպության համար, ինչպես նաև դրա 

առանձնահատկությունները տարբեր շուկաներում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի դերը կազմակերպության համար, դրա իրականացման 

մեթոդները, ձևերը: 

ե. ճիշտ է բնորոշում առաջանցման միջոցառումների նշանակությունը կազմակերպության 

առևտրային գործունեության տեսանկյունից: 

Գնահատման միջոցը  



Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ ապրանքի, դրա դասակարգման մոտեցումների, գների սահմանման 

առանձնահատկությունների, վաճառքի կազմակերպման ձևերի և մեթոդների, շուկայում ապրանքների և 

ծառայությունների առաջանցման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի մարքեթինգի համալիրի 

մշակման իր կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. մարքեթինգի համալիրի բովանդակությունը, 

բ. ապրանքային քաղաքականությունը, 

գ. գնային քաղաքականությունը, 

դ. վաճառքի ուղիները և մեթոդները, 

ե, առաջանցման տարրերը` 

 . գովազդ, 

 .հասարակության հետ կապեր(PR), 

 .իրացման խթանում, 

 .անհատական վաճառք, 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը  թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

  ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ         

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ   

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Տիրապետել կազմակերպությունում իր գործունեության շրջանակներին 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգի ռազմավարությունը, դրա իրականացման 

գործընթացը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում իր պարտականությունների և իրավասությունների շրջանակը 

ընկերության ապրանքային քաղաքականության մշակման գործընթացում, 

գ. ճիշտ է բնորոշում իր գործողությունների շրջանակը ընկերության գնային 

քաղաքականության մշակման գործընթացում, 

դ. ճիշտ է բնորոշում իր պարտականությունների և իրավասությունների շրջանակը 

ընկերության վաճառահանման քաղաքականության մշակման գործընթացում, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում իր գործողությունների շրջանակը ընկերության առաջանցման 

քաղաքանության մշակման գործընթացում, 

զ. ճիշտ է իրականացնում մարքեթինգային գործունեության վերահսկողություն: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործարար խաղի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի որոշակի իրավճակ, որի  ժամանակ ուսանողից կպահանջվի այնպիսի դերերի 

կատարում, որոնք կցուցադրեն նրանց կարողությունները կազմակերպությունում իրենց գործունեության 

շրջանակներին տիրապետելու աստիճանը: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. մարքեթինգի ռազմավարության պլանավորումը,, 

բ. մարքեթինգի ռազմավարական պլանավորման գործընթացը, 

գ. իր գործողությունները և պարտականությունները կազմակերպության ապրանքային, գնային, վաճառքի 

և առաջանցման գործընթացներում: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը իր դերը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարել:Ոչ 

էական սխալներ թույլատրելի են: 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ  

 
 

Մոդուլի անվանումը            ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ 5-11-006 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս մոդուլի 

նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել կոմերսանտին անհրաժեշտ կառավարման 

մոտեցումներ, մտածելակերպ,  կառավարման գործընթացի իմացություն, կառավարման 

գործիքակազմի և մեթոդների  իմացություն և գործնական կիրառման նախնական 

հմտություններ:    

 Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա բնորոշել առևտրային 

գործունեության տեսանկյունից կառավարման դերը, խնդիրները, սկզբունքները, 

գործառույթները, գործիքները, դրանց կիրառման մեթոդներն ու 

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև կկարողանա հստակ պատկերացնել իր 

իրավասությունների ու պարտականությունների շրջանակը կազմակերպության 

առևտրային գործունեության մեջ: 

Մոդուլի տևողությունը          54 ժամ   

– տեսական պարապմունք    20 ժամ      

- գործնական պարապմունք  34 ժամ    

 Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

  ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել կառավարման էությունը, մեթոդաբանությունը 

2. Բնորոշել կառավարման ներքին և արտաքին միջավայրերը 

3. Բնորոշել կառավարման գործառույթները և մեթոդները 

4. Բնութագրել կառավարման կոմունիկացիաները, անձնակազմի կառուցվածքը 

5.Ներկայացնել տնտեսության կառավարման պետական մարմինները և տարբեր 

կազմակերպաիրավական ձևերի կազմակերպությունների կառավարման 

առանձնահատկությունները 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել կառավարման էությունը, մեթոդաբանությունը, 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման անհրաժեշտությունը առևտրային 

գործընթացներում,  

    բ.  Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները, 

գ. Ճիշտ է  բնութագրում կազմակերպության կառավարման մակարդակները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթերի միջոցով: 



ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կառավարման բովանդակության, զարգացման փուլերի, առաջացման 

անհրաժեշտության, սկզբունքների,կառավարման մեթոդների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

կառավարման մեթոդաբանության վերաբերյալ իր գիտելիքները և կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կառավարման էությունը, բովանդակությունը, 

բ. կառավարման սկզբունքները, գործառույթները, 

գ. կառավարման զարգացման փուլերը, 

դ.. կառավարման մակարդակները, 

ե. Կառավարման համակարգերը: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և  գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Բնորոշել կառավարման ներքին և արտաքին միջավայրերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    ա. Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության հիմնական ենթահամակարգերը, 

    բ. Ճիշտ է բնութագրում կազմակերպության արտաքին միջավայրը, 

    գ. Ճիշտ է բնութագրում կազմակերպության ուղղակի ներգործության միջավայրը, 

դ. Ճիշտ է բնութագրում կազմակերպության անուղղակի ներգործւթյան միջավայրը 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կազմակերպության կառավարման հիմնական ենթահամակարգերի,  

արտաքին և ներքին միջավայրերի վերաբերյալ նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի կառավարման ներքին և 

արտաքին միջավայրերի վերաբերյալ իր գիտելիքները և կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կազմակերպության հիմնական ենթահամակարգերը,, 

բ. կազմակերպության ներքին միջավայրը, 

գ. կազմակերպության արտաքին միջավայրը` 

 .ուղղակի ներգործության միջավայրը, 

 .անուղղակի ներգործության միջավայրը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք     8 ժամ  

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Բնորոշել կառավարման գործառույթները և մեթոդները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.. Ճիշտ է ներկայացնում գործառույթների առանձին տեսակների էությունը և 

դասակարգումը, 



    բ. Ճիշտ է ներկայացնում գործարարության ծրագիրը, 

    գ. Ճիշտ է բնորոշում կառավարման տնտեսական մեթոդների էությունը, 

    դ. Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները, 

ե. Ճիշտ է ներկայացնում կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթերի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կազմակերպության կառավարման  գործառույթների էության, 

դասակարգման, կառավարման մեթոդների  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում 

եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի կառավարման 

գործառույթներին և մեթոդներին տիրապետելու  կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կառավարման գործառույթները` 

    .կազմակերպում. 

    . պլանավորում,  

    . խթանում  

    .վերահսկողություն: 

   բ. կառավարման տնտեսական մեթոդները, 

  գ. կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները, 

դ. կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ      

 - գործնական պարապմունք  6 ժամ     

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Բնութագրել կառավարման կոմունիկացիաները, անձնակազմի կառուցվածքը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

    ա. Ճիշտ է բնորոշում կոմունիկացիաների դերը  կառավարման համակարգում, 

    բ. Ճիշտ է ներկայացնում միջանձնային և կազմակերպության կոմունիկացիաները, 

    գ. Ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության անձնակազմի կառուցվածքը, 

դ. Ճիշտ է կատարում կադրերի ընտրություն, տեղաբաշխում: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կազմակերպության կառավարման  համակարգում կոմունիկացիաների  

էության, դերի, ձևերի և անձնակազմի կառուցվածքի  վերաբերյալ նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 

թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

կառավարման կոմունիկացիաների և անձնակազմի կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները:    

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

   ա. կոմունիկացիաների դերը կառավարման համակարգում, 

   բ. կոմունիկացիոն գործընթացը,  

   գ. անձային կոմունիկացիաները, 

  դ. կազմակերպական կոմունիկացիաները, 

ե. կազմակերպության անձնակազմի կառուցվածքը, 

զ. կադրերի գնահատումը, ընտրությունը, տեղաբաշխումը:  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ      

 - գործնական պարապմունք  6 ժամ     

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Ներկայացնել տնտեսության կառավարման պետական մարմինները և տարբեր 

կազմակերպաիրավական ձևերի կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում տնտեսության  կառավարման պետական մարմինների կազմը, 

գործառույթները, 

   բ. Ճիշտ է բնորոշում կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերը, 

   գ. Ճիշտ է բնորոշում իշխանությունը և դրա ձևերը, 

   դ. ճիշտ է գնահատում առաջնորդի դերը կազմակերպության կառավարման գործընթացում:  

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ կազմակերպության կառավարման  պետական մարմինների կազմի, 

դրանց գործառույթների, կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերի, կառավարման ձևերի  

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի  կառավարման պետական մարմինների և տարբեր 

կազմակերպաիրավական ձևերի կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ իր կարողությունները:    

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. տնտեսության  կառավարման պետական մարմինների կազմը, գործառույթները, 

   բ. կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերը,  

   գ. իշխանությունը և դրա ձևերը, 

  դ. առաջնորդության մեկնաբանումը:  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ      

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ    

 

 

Մոդուլի անվանումը             ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
Մոդուլի դասիչը                    ԿՈՄ 5-11-007 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է  կոմերսանտի պատրաստման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ հաշվապահական հաշվառման 

իրականացման, հաշվետվությունների կազմման և վերլուծությունների կատարման 

ուղղությամբ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կտիրապետի հաշվապահական հաշվառման վարման, 

ինչպես նաև հաշվետվությունների լրացման և վերլուծության հմտություններին: 

Մոդուլի տևողությունը           72 ժամ   

– տեսական պարապմունք     26 ժամ    

- գործնական պարապմունք    46 ժամ  



 Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

 

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման էությունը և մեթոդը 

2. Բնութագրել հաշվապահական հաշվեկշիռը և ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը 

3. Ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը 

4. Ներկայացնել պաշարների հաշվառումը,  պարտավորությունների , եկամուտների և 

ծախսերի  հաշվառումը 

5. Ներկայացնել  դեբիտորական պարտքի հաշվառումը 

6. Կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ, դրամական հոսքերի մասին 

հաշվետվություն 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման էությունը և մեթոդը, 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.ճիշտ է  սահմանում հաշվապահական  հաշվառման  էությունը, սկզբունքները, խնդիրները, 

առարկան և օբյեկտները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացում  հաշվապահական հաշվառման մեթոդը, դրա տարրերի համառոտ 

բնութագրումը, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում   հաշվապահական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների    

կազմման  սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների, խնդիրների, տարրերի,  

հաշվետվությունների կազմման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի հաշվապահական 

հաշվառման էության և մեթոդի վերաբերյալ ձեռք բերած կարողությունները: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. հաշվապահական  հաշվառման  էությունը,  

բ.  հաշվապահական հաշվառման  սկզբունքները, խնդիրները,  

գ. հաշվապահական հաշվառման  առարկան և օբյեկտները, 

 դ. հաշվապահական հաշվառման  մեթոդը և տարրերը, 

 ե. հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ      

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Բնութագրել հաշվապահական հաշվեկշիռը և ֆինանսական արդյունքների մասին 

հաշվետվությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



ա. ճիշտ է  մեկնաբանում  տեղեկատվության  ամփոփման  և  կրկնակի  արտացոլման 

հաշվեկշռային  մեթոդը,  դրա  դերն  ու  նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է  ներկայացնում  հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին, 

հաշվետվության կառուցվածքն ու բովանդակությունը, կազմման սկզբունքները, 

գ. ճիշտ է  ներկայացնում  հաշվապահական  հաշիվները,  դրանց  կառուցվածքը,  

տեսակները և գրանցումներ  կատարելու  կարգը, 

դ. ճիշտ է  սահմանում կրկնակի  գրանցման  էությունը և գործառույթները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ կազմակերպությունում հաշվապահական հաշվառման համար 

անհրաժեշտ տեղեկատվության ամփոփման, կրկնակի արտացոլման հաշվեկշռային մեթոդի, ֆինանսական 

արդյունքների ամփոփման, հաշվետվության կառուցվածքի, կազմման սկզբունքների, կրկնակի գրանցման 

գործառույթների  վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կներկայացնեն ներկայացնեն հաշվապահական 

հաշվեկշռի և ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունների ձեռք բերած կարողությունները:  

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. տեղեկատվության  ամփոփման  և  կրկնակի  արտացոլման հաշվեկշռային  մեթոդը,  դրա  դերն  

ու  նշանակությունը,  

բ. հաշվեկշռի մասին հաշվետվության կառուցվածքն ու բովանդակությունը, 

գ. հաշվեկշռի մասին հաշվետվության կազմման սկզբունքները ,  

դ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության կառուցվածքն ու բովանդակությունը, 

 ե. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության կազմման սկզբունքները, 

 դ. հաշվապահական հաշվառման  մեթոդը և տարրերը, 

 ե. հաշվետվությունների կազմման սկզբունքները, 

 զ. հաշվապահական  հաշիվները,  դրանց  կառուցվածքը,  

է. հաշվապահական  հաշիվների տեսակները, գրանցումներ  կատարելու  կարգը, 

ը, կրկնակի գրանցման գործառույթները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք         4 ժամ     

 - գործնական պարապմունք      8 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

  ա. ճիշտ է  բնութագրում  հաշիվների դասակարգումը ըստ տնտեսական բովանդակության    և 

կառուցվածքի, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի էությունը, 

կառուցվածքը և բովանդակությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ կազմակերպությունում հաշվապահական հաշիվների 

դասակարգման տնտեսական բովանդակության, կառուցվածքի, հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի 

էության, կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն 

հաշվապահական հաշվառման հաշիվների դասակարգման իրենց ձեռք բերած կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 



  ա. հաշիվների դասակարգումը ըստ տնտեսական բովանդակության,  

բ. հաշիվների դասակարգումը ըստ կառուցվածքի, 

գ. հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի էությունը, 

դ.  հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի կառուցվածքը, 

ե. հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի բովանդակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ       

 - գործնական պարապմունք     8 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել պաշարների հաշվառումը,  պարտավորությունների , եկամուտների և ծախսերի  

հաշվառումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   ա. ճիշտ է  ներկայացնում պաշարների  դասակարգումն  ու գնահատումը, 

բ. ճիշտ է  ներկայացնում  պաշարների անընդհատ և պարբերաբար կատարվող   

գրանցումները, 

   գ. ճիշտ է  ներկայացնում է պատրաստի  արտադրանքի  գնահատումը, 

դ. ճիշտ է  սահմանում է պաշարների  վերագնահատման  և  գույքագրման  արդյունքների  

հաշվառումը, 

ե. ճիշտ է  մեկնաբանում պարտավորությունների  դասակարգումը, 

զ. ճիշտ է  ներկայացնում երկարաժամկետ  ու կարճաժամկետ վարկերի և 

փոխառությունների  հաշվառումը, 

է. ճիշտ է  բնութագրում  գործառնական  եկամուտների  և ծախսերի  դասակարգումն ու 

հաշվառումը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կատարել և գրավոր ձևով ներկայացնել 

կազմակերպության պաշարների, պարտավորությունների, եկամուտների և ծախսերի հաշվառում: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. պաշարների  դասակարգումը, 

բ. պաշարների  գնահատումը, 

գ, պատրաստի արտադրանքի գնահատումը,

դ, պաշարների  վերագնահատումը, 

ե.  գույքագրման  արդյունքների  հաշվառումը, 

զ. պարտավորությունների  դասակարգումը, 

է. երկարաժամկետ  վարկերի և փոխառությունների  հաշվառումը, 

ը. կարճաժամկետ վարկերի և փոխառությունների  հաշվառումը 

թ. եկամուտների  և ծախսերի  դասակարգումն ու հաշվառումը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք  8 ժամ       



ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5.  Ներկայացնել  դեբիտորական պարտքի հաշվառումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   ա. ճիշտ է  բնութագրում   դեբիտորական  պարտքերի  դասակարգումն  ու  գնահատումը, 

բ. ճիշտ է տարբերակում անհուսալի պարտքերը  կասկածելի պարտքերից, անհուսալի 

պարտքերի դուրս գրումը և վերականգնումը, 

գ. ճիշտ է  ներկայացնում կանխավճարների հաշվառումը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողից կպահանջվի կատարել անհուսալի պարտքերի տարբերակում կասկածելի պարտքերից , 

ինչպես նաև անհուսալի պարտքերի դուրս գրում: 

 Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. դեբիտորական  պարտքերի  դասակարգումը, 

բ. դեբիտորական պարտքերի  գնահատումը  

գ. անհուսալի պարտքերի և կասկածելի պարտքերի տարբերությունները, 

   դ. անհուսալի պարտքերի դուրս գրումը և վերականգնումը, 

   ե. կանխավճարի հաշվառման կարգը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ         

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 6. Կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ, դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

   ա. ճիշտ է բնութագրում  ֆինանսական  հաշվետվության  կառուցվածքը, 

 բ. ճիշտ է  ներկայացնում  դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 

պատրաստման  առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կազմել ֆինանսական 

հաշվետվություններ`դրամական հոսքերի վերաբերյալ : 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. պաշարների  դասակարգումը, 

բ. ֆինանսական  հաշվետվության  կառուցվածքը, 

գ, դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության պատրաստման  առանձնահատկությունները, 

դ. պատրաստի արտադրանքի գնահատումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ   

 

 

Մոդուլի անվանումը             ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ  



Մոդուլի դասիչը                     ԿՈՄ 5-11-008 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ և անհրաժեշտ կարողություններ 

ստանդարտացման, չափագիտության և համապատասխանության գնահատման 

սկզբունքների, նպատակների, օբյեկտների, միջոցների և այլնի վերաբերյալ: 

Միաժամանակ`ուսուցանել  որակի ստանդարտացման չափանիշերն ու մոտեցումները, 

ինչպես նաև ստանդարտացման ժամանակակից տեսությունները: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը ձեռք կբերի ստանդարտացման, 

չափագիտության և համապատասխանության գնահատման իրավական հիմքերի, 

նպատակների, խնդիրների, սկզբունքների, օբեկտների և միջոցների վերաբերյալ 

գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ: Մոդուլը  սովորողի մոտ կձևավորի 

Հայաստանի Հանրապետությունում ստանդարտացման գործունեության իրավական 

հիմքերի և դրա մասնակիցների իրավասությունների, ինչպես նաև տեխնիկական 

կանոնակարգերի և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի մշակման և կիրառման 

սկզբունքների վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը          54 ժամ   

– տեսական պարապմունք    26 ժամ     

- գործնական պարապմունք   28 ժամ  

Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել  ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման հետ առնչվող   

հիմնական հասկացությունները և ընդհանուր դրույթները 

2.Ներկայացնել ստանդարտացման մեթոդները և ստանդարտացման աշխատանքների 

կազմակերպումը 

3. Տարբերակել տեխնիկական կանոնակարգերը և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը 

4. Գնահատել համապատասխանությունը 

5. Տիրապետել համապատասխանության հավաստման հասկացությանը 

6. Բնորոշել արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները 

 

  Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել  ստանդարտացման և համապատասխանության գնահատման հետ առնչվող 

հիմնական հասկացությունները և ընդհանուր դրույթները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում ստարդարտցման էությունը, անհրաժեշտությունը առևտրային 

գործունեության տեսանկյունից,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, գործառույթները, սկզբունքները, 

  գ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման  իրավական հիմքերը, ստանդարտների տեսակները, 

  դ. Ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտների կիրառման մակարդակները, 

  ե. ճիշտ է տարբերակում  արտադրանքին վերաբերվող տեխնիկական կանոնակարգերը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության գնահատման ձևերը 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր կապված ստանդարտացման 

բովնդակության, անհրաժեշտության, նպատակների, խնդիրների, գործառույթների, սկզբունքների,  

ստանդարտացման տեսակների, համապատասխանության գնահատման ձևերի, ստանդարտների կիրառման 



մակարդակների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և 

սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի ստանդարտացման և 

համապատասխանության գնահատման հետ առնչվող հիմնական հասկացություններին և ընդհանուր 

դրույթներին տիրապետելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա., ստարդարտցման էությունը, անհրաժեշտությունը առևտրային գործընթացներում,  

բ. ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, 

գ. ստանդարտացման  գործառույթները, սկզբունքները, 

դ., ստանդարտների կիրառման մակարդակները, 

   դ. արտադրանքին վերաբերվող տեխնիկական կանոնակարգերը, 

 ե. համապատասխանության գնահատման ձևերը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ       

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ         

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել ստանդարտացման մեթոդները և ստանդարտացման աշխատանքների 

կազմակերպումը 

ԿԱՏ ԱՐՄԱՆ  ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  

 ա. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման առարկաների կարգավորումը, 

 բ. ճիշտ է կատարում  ստանդարտացման միասնականացում և ստանդարտացման այլ սկզբունքներ,   

 գ. Ճիշտ է բացատրում ստանդարտներում թույլատրելի շեղումների սահմանային արժեքը,  

 դ. Ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման ազգային մարմինների հիմնադրումը 

 ե. Ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման ազգային մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը, 

անձնակազմը, 

 զ. Ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման ազգային մարմնի գործունեության շրջանակները, 

  է. Ճիշտ է ներկայացում ստանդարտացման առավելությունները ու շահավետությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ ստանդարտացման ենթակա առարկաների կարգավորման, 

միասնականացման, ստանդարտացման թույլատրելի շեղումների ահմանային արժեքի, ստանդարտացման 

ազգային մարմինների կազմակերպական կառուցվածքի, անձնակազմի, գործունեության շրջանակների  

վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն ստանդարտացման մեթոդներին և ստանդարտացման 

աշխատանքների կազմակերպմանը տիրապետելու կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա, ստանդարտացման օբյեկտի կարգավորումը,  

բ. ստանդարտացման միասնականացումը և ստանդարտացման այլ սկզբունքները, 

գ. ստանդարտներում թույլատրվող շեղումների սահմանային արժեքը, 

դ. ստանդարտացման ազգային մարմինների հիմնադրման սկզբունքները, 

ե. ստանդարտացման ազգային մարմնի կազմակերպական կառուցվածքը, անձնակազմը, 

զ. ստանդարտացման ազգային մարմնի գործունեության շրջանակները ստանդարտների 

կիրառման մակարդակները, 

   է. ստանդարտացման ազգային մարմնի գործունեության շրջանակները,  

 ը. ստանդարտացման առավելությունները ու շահավետությունը: 



Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին 

պատասխանել է ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ         

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Տարբերակել տեխնիկական կանոնակարգերը և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերը 

 ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 ա. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական կանոնակարգերը, 

 բ.  ճիշտ է սահմանում  տեխնիկական կանոնակարգերին ներկայացվող պահանջները,  

 գ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական կանոնակարգերի ընդունման և հաստատման  ընթացակարգերը, 

 դ.  ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտացման նորմատիվ 

փաստաթղթերի տարբերությունը,  

 ե.  ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի տեսակները և դրանց բնույթը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման սկզբունքը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողից կպահանջվի ներկայացնել տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները և 

ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի տեսակները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա, ստանդարտացման տեխնիկական կանոնակարգեր բովանդակությունը,  

բ. ստանդարտացման տեխնիկական կանոնակարգերին ներկայացվող պահանջները , 

գ. ստանդարտացման տեխնիկական կանոնակարգերի ընդունման և հաստատման  

ընթացակարգերը, 

դ.  տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի 

տարբերությունը,  

ե. ստանդարտացման նորմատիվ փաստաթղթերի տեսակները և դրանց բնույթը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարել 

է  անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ          
 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Գնահատել համապատասխանությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

  ա. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության գնահատման ձևերը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության գնահատման նպատակը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի  յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի որոշակի ձևով գնահատել արտադրանքի համապատասխանությունը 

ըստ գնահատման նպատակի: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. համապատասխանության գնահատման  անհրաժեշտությունը, 

բ. համապատասխանության գնահատման ձևերը, 



գ. համապատասխանության գնահատման նպատակը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ            

 - գործնական պարապմունք  4 ժամ            

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Տիրապետել համապատասխանության հավաստման հասկացությանը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  համապատասխանության հավաստման հասկացությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության հավաստման ձևերը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության կամավոր հավաստում և պարտադիր 

հավաստում ձևերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության սերտիֆիկատը,  հայտարարագիրը և նշանը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա  

արտադրանքի և ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ համապատասխանության հավաստման հասկացության, 

համապատասխանության հավաստման ձևերի, համապատասխանության սերտիֆիկատի,  

համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա  արտադրանքի և ծառայությունների  

տեղեկատվության  վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն համապատասխանության 

հավաստման ձեռք բերած կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա, ստանդարտացման համապատասխանության հավաստման հասկացության   

բովանդակությունը,  

բ. համապատասխանության հավաստման ձևերը. 

 .կամավոր, 

 .պարտադիր, 

գ. համապատասխանության սերտիֆիկատը,  հայտարարագիրը և նշանը, 

դ. համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա  արտադրանքի և 

ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը : 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին 

պատասխանել է ընդհանուր առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ 

թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    6 ժամ       

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 6. Բնորոշել արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինները և փորձարկման լաբորատորիաները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  սերտիֆիկացման մարմիններ հասկացությունը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում փորձարկման լաբորատորիաներ հասկացությունը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համապատասխանության, 

պարտադիր հավաստման ենթակա արտադրանքի իրացման և ծառայությունների մատուցման 

պայմանները, 



 դ. ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա 

արտադրանքի` Հայաստանի հանրապետության տարածք ներմուծման պայմանները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի ներկայացնել  սերտեֆիկացման մարմինների, փորձարկման 

լաբորատորիաների կազմը և նրանց կատարած գործառույթները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա, սերտիֆիկացման մարմիններ հասկացության   բովանդակությունը,  

բ. փորձարկման լաբորատորիաներ հասկացությունը. 

գ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համապատասխանության, պարտադիր 

հավաստման ենթակա արտադրանքի իրացման և ծառայությունների մատուցման պայմանները, 

դ. համապատասխանության պարտադիր հավաստման ենթակա արտադրանքի` Հայաստանի 

հանրապետության տարածք ներմուծման պայմանները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք         4 ժամ       

 - գործնական պարապմունք      4 ժամ       

 

 

Մոդուլի անվանումը            ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԳՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Մոդուլի դասիչը                    ԿՈՄ 5-11-009 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողներինին գործարար գրագրության կանոնների 

վերաբերյալ գիտելիք տրամադրել և կրթելով այդ ուղղությամբ, նրա մեջ պատշաճ 

մշակույթ սերմանել և վարժեցնել, զարգացնելով համապատասխան 

հմտություններ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կտիրապետի գործարար գրագրությանը` 

զարգացնելով համապատասխան հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը          54 ժամ   

- տեսական պարապմունք    20 ժամ     

- գործնական պարապմունք  34 ժամ   

       

 Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

1.Բնութագրել գործարար գրագրության մշակույթի էությունը և դրա հիմնադրույթները 

գործարար գրագրության ձևերը 

2. Իրականացնել գրագետ ավանդական փոստային գրագրություն 

3. Իրականացնել  գրագետ էլեկտրոնային փոստային գրագրություն 

4. Օգտվել առնվազն մեկ էլեկտրոնային ձայնային հեռահաղորդակցման համակարգչային  

  ծրագրից 

  Գնահատման կարգը. 



Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնութագրել գործարար գրագրության մշակույթի էությունը և դրա հիմնադրույթները, գործարար 

գրագրության ձևերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է սահմանում գործարար գրագրության հիմունքները, էությունն ու խնդիրները 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գործարար գրագրության ձևերը և արդի մեթոդները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր կապված  գործարար գրագրության, 

էության, խնդիրների,  ձևերի և արդի մեթոդների  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 

թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

գործարար գրագրության մշակույթի էությունը, հիմնադրույթները, գործարար գրագրության ձևերին 

տիրապետելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա, գործարար գրագրության հիմունքները, 

բ. գործարար գրագրության էությունն ու խնդիրները,  

գ.. գործարար գրագրության ձևերը. 

դ. գործարար գրագրության  արդի մեթոդները,  

ե. գրագիտության աստիճանը 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ 

է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ    

 - գործնական պարապմունք    6 ժամ     

 

  ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Իրականացնել գրագետ ավանդական փոստային գրագրություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է պատկերացնում ավանդական փոստային գրագրության սկզբունքները, 

բ. ճիշտ է  կազմում ավանդական փոստային նամակները և տիրապետում է 

համապատասխան գործարար էթիկայի, 

գ. ծանոթ է գործարար գրագրության բնագավառում կիրառվող օժանդակ 

համակարգչային սոֆտին և կարողանում է այն օգտագործել: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` իրականացնել գրագետ ավանդական փոստային 

գրագրություն: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա,   ավանդական փոստային գրագրության սկզբունքները, 

բ. ավանդական փոստային նամակների  համապատասխանեցումը գործարար էթիկայի 

կանոններին, 

գ. գործարար գրագրության բնագավառում կիրառվող օժանդակ համակարգչային սոֆտի 

կիրառման սկզբունքները:  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 



 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ     

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Իրականացնել  գրագետ էլեկտրոնային փոստային գրագրություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. տիրապետում է համակարգչային փոստային ծրագրերի հետ աշխատելու 

հմտություններին,   

բ. ճիշտ է պատկերացնում էլեկտրոնային փոստային գրագրության սկզբունքները և 

կանոնները, 

գ. ճիշտ է  կազմում էլեկտրոնային փոստային նամակները և տիրապետում է 

համապատասխան գործարար էթիկայի, 

  դ.ծանոթ է գործարար գրագրության բնագավառում կիրառվող օժանդակ 

համակարգչային սոֆտին և կարողանում է այն օգտագործել: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` իրականացնել գրագետ էլեկտրոնային փոստային 

գրագրություն: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. համակարգչային փոստային ծրագրերի հետ աշխատելու հմտությունները,   

  բ. էլեկտրոնային փոստային գրագրության սկզբունքները, 

  գ. էլեկտրոնային փոստային գրագրության կանոնները, 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ           

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ     

    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Օգտվել առնվազն մեկ էլեկտրոնային ձայնային հեռահաղորդակցման համակարգչային ծրագրից 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 ա. տիրապետում համակարգչային  Instant messaging ծրագրի հետ աշխատելու 

հմտություններին,  

բ. տիրապետում է IM համապատասխան գործարար էթիկայի: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` օգտվել առնվազն մեկ էլեկտրոնային ձայնային 

հեռահաղորդակցման  համակարգչային ծրագրից: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. համակարգչային  Instant messaging ծրագրի հետ աշխատելու հմտություններ,    

  բ.   IM-ի համապատասխան գործարար էթիկա: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    6 ժամ            

 - գործնական պարապմունք  8 ժամ     

 



 

Մոդուլի անվանումը           ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԷԹԻԿԱ  

Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ 5-11-010 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: 

Մոդուլի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին գործարար էթիկայի կանոնների 

հետ և ձևավորել նրա մոտ համապատասխան մշակույթ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կտիրապետի գործարար էթիկայի 

կանոններին, հիմնադրույթներին: 

 Մոդուլի տևողությունը         36 ժամ   

- տեսական պարապմունք   16 ժամ      

- գործնական պարապմունք  20 

  Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

1. Ձևակերպել գործարար էթիկայի հիմնադրույթները, գիտակցել դրա կանոնների 

կիրառման անհրաժեշտությունը, և յուրացնել համապատասխան մշակույթը 

2. Կարողանալ ձևավորել համապատասխան գործարար միջավայրի համար անհրաժեշտ 

էթիկայի/վարքագծի կանոնակարգ(Code of Ethics) 

  Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ձևակերպել գործարար էթիկայի հիմնադրույթները, գիտակցել դրա կանոնների կիրառման 

անհրաժեշտությունը և յուրացնել համապատասխան մշակույթը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գործարար էթիկայի կարևորությունը առևտրային 

գործարքներում,  

բ.  ճիշտ է ձևակերպում առարկայի  նպատակները և խնդիրները, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում գործարար մշակույթը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր գործարար էթիկայի կարևորության 

ըմբռնման, դրա նպատակների, խնդիրների, մշակույթի վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 

թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի գործարար 

էթիկայի հիմնադրույթների,  դրա կանոնների կիրառման անհրաժեշտության և  համապատասխան մշակույթի 

յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա,  գործարար էթիկայի հիմնադրույթները,  

բ. գործարար էթիկայի նպատակները և խնդիրները, 

գ.  գործարար էթիկայի կանոնները, 

դ. գործարար էթիկայի կիրառման անհրաժեշտությունը, 

ե. գործարար մշակույթը 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 



ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ    

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Կարողանալ ձևավորել համապատասխան գործարար միջավայրի համար անհրաժեշտ 

էթիկայի/վարքագծի կանոնակարգ(Code of Ethics) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա.  ճիշտ է ներկայացնում գործարար էթիկայի հիմնադրույթները,  

բ.  ճիշտ է ներկայացնում գործարար միջավայրը. 

գ.. Ճիշտ է կողմնորոշվում համապատասխան գործարար միջավայրում 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր գործարար էթիկայի էության 

ըմբռնման, գործարար միջավայրի, դրա համար անհրաժեշտ էթիկայի կանոնակարգի ձևավորման 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի համապատասխան գործարար միջավայրի 

համար անհրաժեշտ էթիկայի կանոնակարգի յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա,  գործարար էթիկայի հիմնադրույթները,  

բ. գործարար էթիկայի նպատակները և խնդիրները 

գ.  գործարար էթիկայի կանոնները, 

դ. գործարար էթիկայի կիրառման անհրաժեշտությունը, 

ե. գործարար մշակույթը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ     

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ     

 

 

Մոդուլի անվանումը       ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Մոդուլի դասիչը               ԿՈՄ 5-11-011 

Մոդուլի նպատակը  

 Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ՀՀ Քաղաքացիական  և ՀՀ 

աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված  աշխատողների իրավունքների, 

աշխատանքային պայմանագրերի, աշխատանքային պարտականությունների, 

ապրանքների մակնշավորման, սերտիֆիկացման, գնագոյացման, գովազդային 

գործունեության իրականացման, գնումների իրականացման, սպառողների շահերի 

պաշտպանության, տեղեկատվության տրամադրման և ստացման, առևտրի և 

ծառայությունների կազմակերպման կանոնների վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը ձեռք կբերի գիտելիքներ առևտրային 

հարաբերությունները կարգավորող հիմնական նորմատիվային և այլ իրավական ակտերի 

վերաբերյալ, կկարողանա օգտագործել անհրաժեշտ իրավական ակտերը: 

Մոդուլի տևողությունը        72 ժամ   

– տեսական պարապմունք  30 ժամ       

- գործնական պարապմունք 42 ժամ    



Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

1. Ներկայացնել ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի և ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի 

հիմնական դրույթները և մասնագիտական գործունեության բնագավառում 

իրավահարաμերությունների սուբյեկտների   իրավական դիրքը, մասնագիտական 

գործունեության բնագավառի սուբյեկտների իրավունքները ու 

պարտականությունները 

2. Ներկայացնել մասնագիտական գործունեության մեջ իրավահարաբերությունները 

կարգավորող հիմնական նորմատիվային և այլ իրավական ակտերը, մասնավորապես 

Առևտրի և ծառայությունների մասին  ՀՀ օրենքը և ենթաօրենսդրական ակտերը, 

կարողանա կիրառել անհրաժեշտ իրավական ակտերը 

3. Ներկայացնի ՀՀ-ում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին 

օրենսդրությունը 

 4.   Ներկայացնի ապրանքների անվտանգությունը կանոնակարգող օրենսդրությունը 

5. Ներկայացնի առևտրային գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ   

հարկային պարտավորությունները 

    Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի և ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի հիմնական 

դրույթները և մասնագիտական գործունեության բնագավառում իրավահարաμերությունների սուբյեկտների   

իրավական դիրքը, մասնագիտական գործունեության բնագավառի սուբյեկտների իրավունքները ու 

պարտականությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի հիմնական դրույթները` 

աշխատողների իրավունքների, աշխատանքային պայմանագրի, աշխատանքային 

պարտականությունների վերաμերյալ, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները, 

գ. ճիշտ է  ձևակերպում զեկուցագրեր, տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթեր, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական գործունեության բնագավառում 

իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավական դիրքը, իրավունքները ու 

պարտականությունները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գործնական առաջադրանքի  միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի առևտրային գործունեության որևէ իրավիճակում պաշտպանել իր 

իրավունքները և կատարել պարտավորությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա,  ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի հիմնական դրույթները,  

բ. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի դրույթները, 

գ.  զեկուցագրեր, տեղեկանքներ և այլ փաստաթղթերի բովանդակությունը,, 

դ. իրավահարաբերությունների սուբյեկտների իրավական դիրքը, իրավունքները ու 

պարտականությունները  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ : Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ        



 - գործնական պարապմունք    8 ժամ             

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել մասնագիտական գործունեության մեջ իրավահարաբերությունները կարգավորող 

հիմնական նորմատիվային և այլ իրավական ակտերը, մասնավորապես Առևտրի և ծառայությունների մասին  

ՀՀ օրենքը և ենթաօրենսդրական ակտերը, կարողանա կիրառել անհրաժեշտ իրավական ակտերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական գործունեության մեջ 

իրավահարաμերությունները կարգավորող հիմնական նորմատիվային և այլ իրավական 

ակտերի նշանակությունը  որոշումների կայացման վրա, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  Ապրանքների և սպասրկման նշանների, ապրանքների ծագման 

տեղանունների մասին , Արտոնագրերի մասին  , Լիցենզավորման մասին , Ֆիրմային 

անվանումների մասին , Տնտեսական մրցակցության մասին , Համապատասխանության 

գնահատման  մասին ՀՀ օրենքներիի դրույթների 

նշանակությունը ապրանքային քաղաքականության մշակման վրա, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  Հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցների մասին ՀՀ 

օրենքի դրույթների նշանակությունը գնային քաղաքականության մշակման վրա, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում Գնումների մասին ՀՀ օրենքի դրույթների նշանակությունը 

վաճառահանման քաղաքականության մշակման վրա, 

ե. Ճիշտ է ներկայացնում Գովազդի մասին ,  Զանգվածային լրատվության միջոցների 

մասին» և ՙ Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին ՀՀ օրենքներիի դրույթների 

նշանակությունը առաջանցման քաղաքականության մշակման  վրա, 

զ. ճիշտ է կիրառում անհրաժեշտ իրավական ակտերը կոնկրետ իրավիճակներում: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը  գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի կիրառել որևէ առևտրային գործարքում գոնե մեկ իրավական ակտ կամ 

նորմատիվային փաստաթուղթ:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  Ապրանքների և սպասրկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին ՀՀ 

օրենքը, 

բ. Արտոնագրերի մասին ՀՀ օրենքը, 

գ.  Լիցենզավորման մասին ՀՀ օրենքը,                  ,  

դ. Ֆիրմային անվանումների մասին ՀՀ օրենքը, 

ե. Տնտեսական մրցակցության մասին ՀՀ օրենքը, 

զ. Համապատասխանության գնահատման  մասին ՀՀ օրենքը,

է. Հակագնագցման և փոխհատուցման միջոցների մասին ՀՀ օրենքը, 

ը. Գնումների մասին ՀՀ օրենքը, 

թ. Գովազդի մասին ՀՀ օրենքը ,   

ժ. Զանգվածային լրատվության միջոցների մասին» և ՙ Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին

ՀՀ օրենքը, 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ:: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք     8 ժամ           

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Ներկայացնի ՀՀ-ում սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.  ճիշտ է ներկայացնում Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին  ՀՀ 

օրենքի դրույթների նշանակությունը 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում սպառող-վաճառող շղթայում կոմերսանտի գործունեությունը, 



գ. Ճիշտ է ներկայացնում սպառողների և վաճառողների  միջև ապրանքների վաճառքի  

ժամանակ ծագած հարաբերությունները, 

 դ. Ճիշտ է ներկայացնում անվտանգ ապրանքների  ձեռքբերման սպառողի իրավունքները 

և  դրանց իրականացման մեխանիզմը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրման միջոցով: 

ՈՒսանողին առաջարկվում է որոշակի իրավիճակ` սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին 

օրենսդրության վերաբերյալ` սպառող-վաճառող շղթայում սպառողների և վաճառողների միջև ապրանքի 

վաճառքի ժամանակ ծագած հարաբերությունների հարթման նկատառումներով` այն հաշվով, որ իրավիճակային 

խնդրի լուծումը ցուցադրի անվտանգ ապրանքների  ձեռքբերման սպառողի իրավունքները և  դրանց 

իրականացման մեխանիզմի կառավարման լավագույն տարբերակը:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին  ՀՀ օրենքի դրույթները, 

բ. սպառող-վաճառող շղթայի վերլուծությունը, 

գ.  սպառողների և վաճառողների  միջև ապրանքների վաճառքի  ժամանակ ծագած 

հարաբերությունների վերլուծությունը,,                  ,  

դ. անվտանգ ապրանքների  ձեռքբերման սպառողի իրավունքները և  դրանց իրականացման 

մեխանիզմը  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ            

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ           

ԱՐԴՅՈԻՆՔ  4. Ներկայացնի ապրանքների անվտանգությունը կանոնակարգող օրենսդրությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների անվտանգությունը սահմանող պահանջները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մակնիշավորումը կանոնակարգող օրենսդրության պայմանները, 

գ.ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների համապատասխանության գնահատման 

ընթացակարգերը : 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ապրանքների անվտանգությունը 

սահմանող պահանջների, մակնիշավորումը կանոնակարգող օրենսդրության պայմանների, ապրանքների 

համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

ապրանքների անվտանգությունը կանոնակարգող օրենսդրությունը յուրացնելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  ապրանքների անվտանգությունը սահմանող պահանջները, 

բ. մակնիշավորումը կանոնակարգող օրենսդրության պայմանները

գ.  ապրանքների համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը : 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 



             - տեսական պարապմունք      6 ժամ           

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ  

ԱՐԴՅՈԻՆՔ  5. Ներկայացնի առևտրային գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ   հարկային 

պարտավորությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

  ա. Ճիշտ է ներկայացնում պարտադիր վճարման ենթակա հարկերը, դրանց իրավական 

հիմքերը, 

     բ. Ճիշտ է իրականացնում հարկային ձևակերպումները, 

  գ. Ճիշտ է ներկայացնում պարտադիր սոցիալական վճարները, դրանց իրավական 

հիմքերը: 

Գնահատման միջոցը  

 Արդյունքի յուրացումը գործական առաջադրանքի  միջոցով: 

 ՈԻսանողին կառաջարկվի իրականացվել որևէ հարկային վճարման ձևակերպում: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  ապրանքների անվտանգությունը սահմանող պահանջները 

բ.  մակնիշավորումը կանոնակարգող օրենսդրության պայմանները

գ.  ապրանքների համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը : 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ            

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ   

 

 

Մոդուլի անվանումը            ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ  

Մոդուլի դասիչը                    ԿՈՄ 5-11-012 

Մոդուլի նպատակը  

  Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ առևտրային  քաղաքականության 

մշակման, իրագործման և արդյունավետության գնահատման, մասնավորապես` 

վաճառահանման մեթոդների մշակման, վաճառահանման շղթայի կառավարման 

աշխատանքների կազմակերպման ու կառավարման ուղղությամբ:  

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային 

ծառայությունների  ոլորտի  կառավարման հիմքերի,  առևտրի և ծառայությունների 

ոլորտում իրականացվող գործունեության կանոնակարգման, ինչպես նաև սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության ապահովման վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը          72 ժամ   

– տեսական պարապմունք    32 ժամ      

- գործնական պարապմունք  40 ժամ    

  Մուտքային պահանջները   Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ5-11-11 «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» մոդուլը 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 



1.Բնորոշել առևտրային կազմակերպություն հասկացությունը 

2. Ներկայացնել մանրածախ և մեծածախ առևտրի բնութագրումը 

3. Բնութագրել առևտրի օբյեկտներ և առևտրի իրականացման վայրեր հասկացությունները 

4. Թվարկել առևտրի օբյեկտներին ներկայացվող պահանջները 

      Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնորոշել առևտրային կազմակերպություն հասկացությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.ճիշտ է ներկայացնում առևտրային կազմակերպություն հասկացությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում առևտրային կազմակերպությունների տեսակները, 

գ. ճիշտ է գնահատում առևտրային կազմակերպությությունների պարտավորությունները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրային կազմակերպություն 

հասկացության, առևտրային կազմակերպությունների տեսակների, դրանց պարտավորությունների 

գնահատման  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և 

սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի  առևտրային կազմակերպություն 

հասկացության բնորոշման գիտելիքները և կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  առևտրային կազմակերպության էությունը, բնույթը, 

բ. առևտրային կազմակերպությունների ձևերը, 

գ. առևտրային կազմակերպությունների պարտավորությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ               

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ      

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել մանրածախ և մեծածախ առևտրի բնութագրումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտուր հասկացությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մանրածախ առևտուր հասկացությունը, 

գ, ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ առևտուր հասկացությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտուր հասկացության և մեծածախ 

ու մանրածախ առևտուր հասկացությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 

թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

մանրածախ և մեծածախ առևտրի բնութագրման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  առևտուր հասկացության բնորոշումը, 

  բ. մեծածախ առևտրի բնորոշումը, 

   գ. մեծածախ առևտրի խնդիրները, 

  դ. մեծածախ առևտրի ձևերը, 

ե. մանրածախ առևտրի բնորոշումը,

զ. մանրածախ առևտրի գործառույթները, 

է. մանրածախ  առևտրի ձևերը 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 



Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ               

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ      

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Բնութագրել առևտրի օբյեկտներ և առևտրի իրականացման վայրեր հասկացությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրի օբյեկտ հասկացությունը, դրանց տեսակները, 

բ.  Ճիշտ է ներկայացնում առևտրի իրականացման վայր հասկացությունը, դրանց տեսակները, 

առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչին ներկայացվող պահանջները: 

գ. Ճիշտ է տարբերակում առևտրի օբյեկտները առևտրի իրականացման վայրերից: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  առևտրի օբյեկտների, առևտրի վայրեր հասկացությունների 

բովանդակության, դրանց տեսակների, տարբերությունների վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները 

կցուցադրեն առևտրի օբյեկտներ և առևտրի իրականացման վայրեր հասկացությունների բնութագրման 

գիտելիքները և կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  առևտրի օբյեկտ հասկացության էությունը, գործունեությունը, 

բ. առևտրի օբյեկտների տեսակները,

գ. առևտրի իրականացման վայրի էությունը, տեսակները, 

դ. առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչին ներկայացվող պահանջները, 

ե. առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի տարբերությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ              

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ      

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Թվարկել առևտրի օբյեկտներին ներկայացվող պահանջները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրի օբյեկներին ներկայացվող պահանջները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում վաճառողին ներկայացվող պահանջները, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում բացօթյա առևտրին ներկայացվող պահանջները, 

դ.ճիշտ է կարգավորում առևտրային գործարքներում, տարբեր` օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

պատճառներով պայմանավորված, ծագող վեճերը : 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրի օբյեկների, վաճառողին, բացօթյա 

առևտրին ներկայացվող պահանջների, առևտրային գործարքներում ծագող վեճերի կարգավորման վերաբերյալ` 

նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ 

ընտրություն կատարելով ցուցադրի առևտրի օբյեկտներին ներկայացվող պահանջների  յուրացման գիտելիքները 

և  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առևտրի օբյեկներին ներկայացվող պահանջները, 

բ. վաճառողին ներկայացվող պահանջները



գ.  բացօթյա առևտրին ներկայացվող պահանջները, 

             Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ             

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ   

 

 

Մոդուլի անվանումը            ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ 5-11-013 

Մոդուլի նպատակը           Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ մանրածախ առևտրի  

կազմակերպման ձևերի, գործընթացի,  ոլորտի  կառավարման հիմքերի,   ոլորտում 

իրականացվող գործունեության կանոնակարգման, ինչպես նաև պառողների 

իրավունքների պաշտպանության ապահովման վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլ ուսանողը կստանա գիտելիքներ մանրածախ առևտրում առևտրի 

օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի տեսակների հստակ սահմանման, դրանց 

աստիճանական դասակարգման, հանրապետության տարածքում առևտրի խոշոր 

օբյեկտների տեղաբաշխման, ինչպես նաև առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման 

վայրերի հստակ տարբերակման վերաբերյալ:   

Մոդուլի տևողությունը         72 ժամ   

– տեսական պարապմունք   30 ժամ      

- գործնական պարապմունք  42 ժամ    

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-12 «ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ» մոդուլը: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել մանրածախ առևտրի կազմակերպման  սկզբունքները 

2. Իմանալ մանրածախ առևտրի տեսակները 

3. Ներկայացնել մանրածախ առևտրում ապրանքների գնային քաղաքականությունը 

4. Ներկայացնել առևտրի իրականացման վայրերի բնութագրումը 

5. Ներկայացնել առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի դասակարգումը ըստ  

տիպերի և աստիճանների 

  Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել մանրածախ առևտրի կազմակերպման  սկզբունքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում մանրածախ առևտրի բնութագրումը և նշանակությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մանրածախ առևտրի կազմակերպման կանոնները 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր մանրածախ առևտրի բնութագրման, 

նշանակության և կազմակերպման կանոնների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 



թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

մանրածախ առևտրի կազմակերպման սկզբունքների  յուրացման   կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մանրածախ առևտրի բնորոշումը, 

բ. մանրածախ առևտրի նշանակությունը,

գ. մանրածախ առևտրի կազմակերպման կանոնները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ      

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Իմանալ մանրածախ առևտրի տեսակները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մանրածախ առևտրի կազմակերպման կանոնները, 

բ. Ճիշտ է թվարկում մանրածախ առևտրի իրականացման համար նախատեսված առևտրի 

օբյեկտները,  

գ. Ճիշտ է ներկայացնում մանրածախ առևտրում վաճառողին և աշխատողին ներկայացվող 

պահանջները, 

դ. Ճիշտ է ներկայացնում բացօթյա առևտրին ներկայացվող պահանջները, 

ե. Ճիշտ է տալիս առևտրի իրականացման վայրերի տեսակների բնութագրումը, 

զ. Ճիշտ է ներկայացնում խանութ, կրպակ, տաղավար, հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական 

հեղուկների, հեղուկացված գազերի առևտրի կետեր, առևտրի կենտրոններ, սպառողական 

ապրանքների, գյուղատնտեսական արտադրանքի և կենդանիների շուկաներ, տոնավաճառներ, 

բացօթյա առևտրի վայրերի, շրջիկ առևտրի կետերի, շրջածախ առևտրի, էլեկտրոնային կապի, 

դիլերների միջոցով և ավտոմատներով, հիպերմարկետ առևտրի օբյեկտները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  մանրածախ առևտրի կազմակերպման կանոնների, առևտրի 

օբյեկտների, վաճառողին, բացօթյա առևտրին ներկայացվող պահանջների, առևտրի իրականացման վայրերի 

տեսակների բնութագրման վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն մանրածախ առևտրի 

տեսակների բնորոշման   կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մանրածախ առևտրի կազմակերպման կանոնները, 

բ. մանրածախ առևտրի օբյեկտները,

գ. մանրածախ առևտրում վաճառողին և աշխատողին ներկայցվող պահանջները, 

դ. մանրածախ առևտրի վայրի տեսակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        6 ժամ      

 - գործնական պարապմունք      8 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Ներկայացնել մանրածախ առևտրում ապրանքների գնային քաղաքականությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է տարբերակում մանրածախ առևտրի օբյեկտները ` ըստ ապրանքների գների, 



բ .Ճիշտ է ներկայացնում իջեցված գներով առևտրի օբյեկտների հատկանիշները, դրանց 

տեսակները.  

գ. Ճիշտ է ներկայացնում ունիվերսամ , խանութ-պահեստ, առևտրի օբյեկտ հասկացությունը: 

Գնահատման միջոցը  

   Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր մանրածախ առևտրի 

օբյեկտների`ըստ ապրանքների գների, իջեցված գներով առևտրի օբյեկտների հատկանիշների,  

տեսակների տարբերակման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի մանրածախ 

առևտրում ապրանքների գնային քաղաքականության    կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մանրածախ առևտրի օբյեկտները` ըստ ապրանքների գների , 

բ. իջեցված գներով առևտրի օբյեկտների հատկանիշները, 

գ. մանրածախ առևտրի օբյեկտների տեսակները` 

 . ունիվերսամ,  

 .խանութ-պահեստ, 

 . առևտրի օբյեկտ: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ         

 - գործնական պարապմունք     8 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել առևտրի իրականացման վայրերի բնութագրումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում առևտրի իրականացման վայրերի տեսակները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչին ներկայացվող 

պահանջները: 

Գնահատման միջոցը  

    Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր մանրածախ առևտրի իրականացման 

վայրերի տեսակների, մանրածախ առևտրի կազմակերպչին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ` 

նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից 

ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի մանրածախ առևտրի իրականացման վայրերի վերաբերյալ     

կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մանրածախ առևտրի իրականացման վայրի տեսակները, 

բ. մանրածախ առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպչին ներկայացվող պահանջները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ          

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ           

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Ներկայացնել առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի դասակարգումը ըստ  

տիպերի և աստիճանների 

    ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 



ա. ճիշտ է դասակարգում առևտրի օբյեկտները և առևտրի իրականացման վայրերը կախված 

զբաղեցրած տարածքից և սպասարկվող բնակչության ծավալներից,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում  փոքր, միջին, խոշոր առևտրի օբյեկտներ և առևտրի իրականացման 

վայրեր բնութագրումը` կախված զբաղեցրած տարածքից և  բնակչության թվաքանակից,  

գ. Ճիշտ է դասակարգում առևտրի օբյեկտները և առևտրի իրականացման վայրերը, տեղակայման 

բնակելի տարածքներից (թաղ, համայնք, քաղաք, մարզ)  և վաճառվող ապրանքների նկատմամբ 

պահանջարկից կախված,  

դ. Ճիշտ է ներկայացնում առաջին, երկրորդ, երրորդ  աստիճանի  առևտրի օբյեկտները և առևտրի 

իրականացման վայրերը: 

Գնահատման միջոցը  

    Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ  մանրածախ առևտրի օբյեկտների և մանրածախ առևտրի 

իրականացման վայրերի` ըստ զբաղեցրած տարածքների և սպասարկվող բնակչության թվաքանակի 

դասակարգման, փոքր, միջին և խոշոր առևտրի օբյեկտների բնութագրման վերաբերյալ`նյութի այնպիսի 

ընդգրկումով, որ ուսանողները բանավեճի ընթացքում ցուցադրեն  առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման 

վայրերի դասակարգման իրենց կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մանրածախ առևտրի օբյեկտների դասակարգումը  կախված զբաղեցրած տարածքից և 

սպասարկվող բնակչության թվաքանակից, 

բ. մանրածախ առևտրի իրականացման վայրերի դասակարգումը կախված զբաղեցրած տարածքից 

և սպասարկվող բնակչության ծավալներից, 

գ. փոքր, միջին և  խոշոր առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի բնութագրումը, 

դ. առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման վայրերի բնութագրումը` բնակավայրերից 

(թաղ, համայնք, քաղաք, մարզ)  և վաճառվող ապրանքների նկատմամբ պահանջարկից կախված, 

ե.  առաջին, երկրորդ, երրորդ  աստիճանի  առևտրի օբյեկտների և առևտրի իրականացման 

վայրերի բնութագրումը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին 

պատասխանել է ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ         

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ          

 

 

Մոդուլի անվանումը            ՄԵԾԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ 

Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ 5-11-014 

Մոդուլի նպատակը     

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ մեծածախ 

առևտրի  կառավարման հիմքերի, մեծածախ առևտրի ձևերի,  ոլորտում 

իրականացվող գործունեության կանոնակարգման վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կստանա գիտելիքներ մեծածախ առևտրում 

առևտրի կանոնների, մեծածախ առևտրի մասնակիցների, մեծածախ վաճառք 

իրականացնող առևտրային կազմակերպությունների տեսակների մասին:       

Մոդուլի տևողությունը          72 ժամ   

– տեսական պարապմունք    32 ժամ     

- գործնական պարապմունք  40 ժամ    



 Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-13 «ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՈՒՐ» մոդուլը: 

  ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել մեծածախ առևտրի բնութագրումը և նշանակությունը 

2. Թվարկել մեծածախ առևտրի օբյեկտների տեսակները 

3. Բնորոշել բրոքերներ և գործակալներ հասկացությունը 

4.Ներկայացնել մեծածախ առևտրային կազմակերպության շուկայական 

քաղաքականությունը 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել մեծածախ առևտրի բնութագրումը և նշանակությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ առևտրային գործունեությունը,  

բ. Ճիշտ է մեկնաբանում մեծածախ վաճառքի մասնակիցների  պարտականությունները, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ առևտրում ապրանքնային տեսականու ձևավորումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ առևտրում ապրանքների պահեստավորման, տեղափոխման 

պայմանները, 

ե. Ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ առևտրում խորհրդակցական ծառայությունների մատուցումը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ մեծածախ առևտրի կազմակերպման կանոնների, սկզբունքների, 

մասնակիցների պարտականությունների, ապրանքային տեսականու ձևավորման, պահեստավորման, 

տեղափոխման պայմանների, խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ, որի ժամանակ 

ուսանողները կցուցադրեն մեծածախ առևտրի բնութագրման գիտելիքները և   կարողությունները : 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մեծածախ առևտրային գործունեության կազմակերպման կանոնները, 

բ. մեծածախ առևտրային գործունեության կազմակերպման սկզբունքները, 

գ. մեծածախ առևտրի խնդիրները,

դ. մեծածախ առևտրում ապրանքային տեսականու ձևավորումը,, 

ե. ապրանքների պահեստավորման, տեղափոխման պայմանները, 

զ. խորհրդատվական ծառայությունների նշանակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Թվարկել մեծածախ առևտրի օբյեկտների տեսակները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

  ա. Ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ-վաճառող հասկացությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մեծածախ-վաճառող գործունեության կառուցվածքը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ մեծածախ առևտրում մեծածախ-վաճառող 

հասկացության, մեծածախ-վաճառող գործունեության կառուցվածքի վերաբերյալ, որի ժամանակ 



ուսանողները կցուցադրեն մեծածախ առևտրի օբյեկտների տեսակների յուրացման գիտելիքները և   

կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մեծածախ-վաճառող հասկացությունը, 

բ. մեծածախ-վաճառող գործունեության կառուցվածքը, 

գ. մեծածախ առևտրի մակարդակները,

դ. մեծածախ առևտրի իրականացման ձևերը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        8 ժամ        

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Բնորոշել բրոքերներ և գործակալներ հասկացությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում բրոքերի աշխատանքային գործունեությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում բրոքերի աշխատանքային ոլորտը, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում գործակալի դերը և աշխատանքային գործունեության ոլորտը, 

դ. Ճիշտ է տարբերակում գործակալի աշխատանքային պարտականությունները ըստ հետևյալ 

տեսակների, արտադրության գործակալ, վաճառքի գործակալ, գնման գործակալ: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր բրոքերի աշխատանքային 

գործունեության, աշխատանքային ոլորտի, գործակալի դերի, աշխատանքային գործունեության ոլորտի, 

գործակալի աշխատանքային պարտականությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը 

թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի բրոքեր և 

գործակալ  հասկացությունների յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. բրոքերի դերը, նշանակությունը մեծածախ առևտրում,  

բ. բրոքերի աշխատանքային ոլորտը, 

գ. գործակալի դերը և նշանակությունը,

դ. գործակալի աշխատանքային գործունեության ոլորտը, 

ե.  վաճառքի  գործակալի աշխատանքային պարտականությունները,  

զ. արտադրության գործակալի աշխատանքային պարտականությունները, 

է. գնման գործակալի աշխատանքային պարտականությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        8 ժամ        

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել մեծածախ առևտրային կազմակերպության շուկայական քաղաքականությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է տարբերակում մեծածախ առևտրային կազմակերպության տեսակը` ըստ ապրանքային 

տեսականու,    մատուցվող ծառայության, 

բ. Ճիշտ է տարբերակում մեծածախ առևտրային գործունեությունը` ըստ գնային 

քաղաքականության: 

Գնահատման միջոցը  



Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ մեծածախ առևտրային կազմակերպության շուկայական 

քաղաքականության վերաբերյալ`ըստ ապրանքային տեսականու, մատուցվող ծառայության, գնային 

քաղաքականության վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն մեծածախ առևտրային 

կազմակերպության շուկայական քաղաքականության վարման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

 ա. մեծածախ առևտրային կազմակերպության տեսակը` ըստ ապրանքային տեսականու,      

բ. մեծածախ առևտրային կազմակերպության տեսակը` ըստ մատուցվող ծառայության, 

գ. մեծածախ առևտրային գործունեությունը` ըստ գնային քաղաքականության:   

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    12 ժամ        

 

 

Մոդուլի անվանումը             ԱՌԵՎՏՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                    ԿՈՄ 5-11-015 

Մոդուլի նպատակը        Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի նպատակն 

է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ  և հմտություններ առևտրային 

գործունեության բնագավառում կիրառվող սարքավորումների, մեքենաների 

շահագործման և օգտագործման  ժամանակ: 

Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը կկարողանա  գրագետ ձևով օգտվել և շահագործել 

առևտրի սարքավորումները 

Մոդուլի տևողությունը          36 ժամ   

– տեսական պարապմունք   16 ժամ      

- գործնական պարապմունք  20 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-14 «Մեծածախ առևտուր» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնել մեքենաների և սարքավորումների անհրաժեշտությունը և նշանակությունը 

առևտրային կազմակերպությունում 

2. Ներկայացնել տրանսպորտի տեսակների օգտագործման արդյունավետությունը առևտրային 

գործընթացներում 

3. Ներկայացել սարքավորումների դերը պահեստներում 

4. Ներկայացնել ավտոմատացված առևտրի սարքերի օգտագործման նպատակահարմարությունը 

   Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել մեքենաների և սարքավորումների անհրաժեշտությունը և նշանակությունը 

առևտրային կազմակերպությունում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների դերը արդյունավետ առևտրային 

գործունեություն կազմակերպելու տեսանկյունից,   



բ. ճիշտ է ներկայացնում առևտրի սարքավորումների տեսակները, կազմը , 

գ.  ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների անհրաժեշտությունը պահեստներում, 

դ. ճիշտ է ձևակերպում  պահանջվող սարքավորումների քանակը, տեսակները , 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրային կազմակերպությունում 

մեքենաների և սարքավորումների դերի, առևտրի սարքավորումների տեսակների կազմի, առևտրային 

պահեստներում սարքավորումների անհրաժեշտության, դրանց օպտիմալ քանակի և կազմի վերաբերյալ` 

նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ 

ընտրություն կատարելով ցուցադրի առևտրային կազմակերպությունում մեքենաների և սարքավորումների 

կիրառման անհրաժեշտությաշան և նշանակության ձեռք բերած կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. սարքավորումների դերը արդյունավետ առևտրային գործունեություն կազմակերպելու 

տեսանկյունից,     

բ. առևտրի սարքավորումների տեսակները,   

գ. առևտրի սարքավորումների  կազմը, 

դ. առևտրի սարքավորումների անհրաժեշտությունը պահեստներում. 

ե. պահեստներում պահանջվող առևտրի սարքավորումների   քանակը, 

զ. պահեստներում պահանջվող առևտրի սարքավորումների   տեսակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        4 ժամ        

 - գործնական պարապմունք      4 ժամ            

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Ներկայացնել տրանսպորտի տեսակների օգտագործման արդյունավետությունը առևտրային 

գործընթացներում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բնութագրում հիմնական տրանսպորտային միջոցները, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում բեռների երկաթուղիով փոխադրման արդյունավետությունը , 

գ. ճիշտ է  ներկայացնում բեռների ավտոմոբիլային փոխադրումների կազմակերպումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բեռների փոխադրումը օդային տրանսպորտով: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավեճի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի բանավեճ հիմնական տրանսպորտային միջոցների, բեռների 

երկաթուղիով տեղափոխման, ավտոմոբիլով փոխադրումների կազմակերպման, օդային տրանսպորտող 

բեռների տեղափոխման վերաբերյալ, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն առանձին տրանսպորտի 

տեսակների օգտագործման արդյունավետության գնահատման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առանձին տրանսպորտային  միջոցների բնութագրումը, 

բ. բեռների երկաթուղով տեղափոխման արդյունավետության գնահատումը,   

գ. բեռների ավտոմոբիլային տեղափոխման արդյունավետության գնահատումը, 

դ. բեռների օդային փոխադրման նպատակահարմարությունը և արդյունավետության 

գնահատումը    

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավեճի հարցադրումներին պատասխանել է 

ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 



             - տեսական պարապմունք     4 ժամ            

 - գործնական պարապմունք   4 ժամ               

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Ներկայացել սարքավորումների դերը պահեստներում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.  ճիշտ է ներկայացնում պահեստհերի գործառույթները և դասակարգումը, 

բ. Ճիշտ է մեկնաբանում տեխնոլոգիական գործընթացը պահեստներում, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում պահեստների տեխնոլոգիական սարքավորումների 

դասակարգումը:  

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր պահեստների գործառույթների և 

դասակարգման, տեխնոլոգիական գործընթացների, պահեստների տեխնոլոգիական սարքավորումների  

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի  պահեստներում սարքավորումների  

գնահատման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. պահեստհերի գործառույթները` 

   . ապրանքի ստացում, որակի հսկողություն, 

   .պաշարների ստեղծում, պահպանում, 

. արտադրական տեսականու վերածում առևտրականիև  ապրանքների   

նախապատրաստումը վաճառքի, 

. մանրածախ առևտրական ցանցին ապրանքամատակարարում, 

. ապրանքների սեզոնային և երկարաժամկետ պահպանում: 

բ.  պահեստհերի  դասակարգումը,   

 . նախատեսակավորող-բաշխող, 

 .տարանցիկ, 

 .սեզոնային պահպանման, 

 .կուտակող, 

 .ունիվերսալ, 

 . մասնագիտացված 

գ. տեխնոլոգիական գործընթացի կազմակերպման սկզբունքները պահեստներում, 

  դ. պահեստների տեխնոլոգիական սարքավորումների դասակարգումը` 

.տեխնոլոգիական (տակդիրներ, բազմաշրջանառու տարաներ, ունիվերսալ և  

մասնագիտացված շարահարկեր,բեռնարկղեր, բունկերային սարքեր, ամբարներ, 

շտեմարաններ, ձեռքի սայլակներ, բեռնասայլակներ, փոխարկիչներ), 

.վերամբարձ-տրանսպորտային (ամբարձիչներ, բեռնիչներ, էլեկտրասայլակներ, 

տրանսպորտային և հարահոսքային համակարգերի ձեռքի 

սայլակներ,բեռնասայլակներ,փոխարկիչներ): 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ                

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ              

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել ավտոմատացված առևտրի սարքերի օգտագործման նպատակահարմարությունը 

     ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացված առևտրի սարքերի կիրառման 

անհրաժեշտությունը միջին և խոշոր կազմակերպություններում, 

բ. Ճիշտ է գնահատում ամբարձիչների, բեռնիչների, էլեկտրասայլակների, 

տրանսպորտային և հարահոսքային համակարգերի օգտագործումը: 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում պահեստային տնտեսության լրիվ ավտոմատացման 

նշանակությունը փաստաթղթերի մշակման, պատվերների խմբավորման և նմանատիպ 

խնդիրների լուծման տեսանկյունից:: 



Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր  միջին և խոշոր 

կազմակերպություններում ավտոմատացված առևտրային սարքերի կիրառման անհրաժեշտության, 

ամբարձիչների, բեռնիչների, էլեկտրասայլակների, տրանսպորտային և հարահոսքային համակարգերի 

օգտագործման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և 

սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի ավտոմատացված առևտրի սարքերի 

կիրառման արդյունավետության գնահատման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ավտոմատացված առևտրի սարքերի կիրառման անհրաժեշտությունը միջին և խոշոր  

կազմակերպություններում, 

բ. ամբարձիչների, բեռնիչների, էլեկտրասայլակների, տրանսպորտային և հարահոսքային 

համակարգերի օգտագործումը ,   

գ. պահեստային տնտեսության լրիվ ավտոմատացման նշանակությունը փաստաթղթերի 

մշակման, պատվերների խմբավորման և նմանատիպ խնդիրների լուծման տեսանկյունից, 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        4 ժամ            

 - գործնական պարապմունք      6 ժամ              

 
 
 

Մոդուլի անվանումը     ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

Մոդուլի դասիչը             ԿՈՄ 5-11-016 

Մոդուլի նպատակը  

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ ապրանքների և 

ծառայությունների իրացման գործընթացում պայմանագրերի և բազմաթիվ 

համաձայնագրերի կնքման և կատարման բավարար  գիտելիքներ և 

կարողություններ:  

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա ձևավորել կարողություններ 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրա սահմաններից դուրս առևտրի, 

հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների  ոլորտի  կառավարման 

հիմքերի,  առևտրի և ծառայությունների ոլորտում պայմանագրային հիմունքներով 

իրականացվող գործունեության կանոնակարգման վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը          72 ժամ   

– տեսական պարապմունք    32 ժամ     

- գործնական պարապմունք   40 ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-15 «ԱՌԵՎՏՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ» մոդուլը: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 



1. Ներկայացնել ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերի բովանդակությունը 

2. Ներկայացնել ապրանքների  առուվաճառքի պայմանագրերում կիրառվող գները և վճարման 

ձևերը 

3. Տիրապետել առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկություններին 

4. Ներկայացնել ապրանքների առուվաճառքի ժամանակ կիրառվող այլ պայմանագրերը և  

փաստաթղթերը 

 Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերի բովանդակությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերին 

ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է կատարում արտահանման-ներմուծման գործարքների ձևակերպումն ու 

կնքումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների առուվաճառքի տիպային 

պարտավորագրերը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` ձևակերպել և կնքել արտահանման-

ներծուծման գործարքներ: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերին ներկայացվող պահանջները, 

     բ.  արտահանման-ներմուծման գործարքների ձևակերպման կարգը, 

  գ. ապրանքների առուվաճառքի տիպային պարտավորագրերի ձևերը: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        8 ժամ              

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ              

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. . Ներկայացնել ապրանքների  առուվաճառքի պայմանագրերում կիրառվող գները և վճարման 

ձևերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է տարբերակում ապրանքների շարժը և իրացման համակարգը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում պայմանագրային գների սահմանման մեթոդները, 

գ. Ճիշտ է սահմանում գները, 

դ. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային գործարքներում կիրառվող վճարման ձևերն 

ու եղանակները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ապրանքների  շարժի և իրացման 

համակարգերի, պայմանագրային գների սահմանման մեթոդների, առևտրային գործարքներում կիրառվող 

վճարման ձևերի վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ 

և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի առուվաճառքի պայմանագրերում 

կիրառվող գների և վաճառքի ձևերի ընտրության կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա.  ապրանքաշարժը և իրացման համակարգը, 

բ.  պայմանագրային գների սահմանման մեթոդները,   

գ. առևտրային գործարքներում կիրառվող վճարման ձևերն ու եղանակները: 



Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ                 

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ                

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Տիրապետել առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկություններին 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 ա. Ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերի 

տարբերությունների առաջացման պատճառները, 

 բ. Ճիշտ է ներկայացնում առուվաճառքի պայմանագրերի 

առանձնահատկությունները, 

գ, ճիշտ է ներկայացնում  անշարժ և շարժական գույքի առուվաճառքի 

պայմանագրերի առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ապրանքների առուվաճառքի 

պայմանագրերի տարբերությունների,  առանձնահատկությունների, ինչպես նաև անշարժ և շարժական գույքի 

առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկությունների յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրերի տարբերությունների առաջացման 

պատճառները, 

       բ. առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկությունները, 

գ. անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկությունները,  

դ. շարժական գույքի առուվաճառքի պայմանագրերի առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

 

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ                 

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ                

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել ապրանքների առուվաճառքի ժամանակ կիրառվող այլ պայմանագրերը և  

փաստաթղթերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային բեռների տրանսպորտային-

էքսպեդիտորական սպասարկման պայմանագրերը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում ֆրանչայզինգի համաձայնագիրը, 

գ. Ճիշտ է ձևակերպում առուվաճառքի հարաբերությունների կարգավորման 

երաշխիքային փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը  



Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` ներկայացնել և ձևակերպել որևէ պայմանագիր 

կամ ձևակերպել առուվաճառքի հարաբերությունների կարգավորման երաշխիքային փաստաթղթեր:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առևտրային բեռների տրանսպորտային-էքսպեդիտորական սպասարկման պայմանագրերը, 

     բ. ֆրանչայզինգի համաձայնագիրը, 

  գ. առուվաճառքի հարաբերությունների կարգավորման երաշխիքային փաստաթղթերը: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ                 

 - գործնական պարապմունք   10 ժամ                

 
 

Մոդուլի անվանումը             ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  

Մոդուլի դասիչը                    ԿՈՄ 5-11-017 

Մոդուլի տևողությունը          54 ժամ   

– տեսական պարապմունք    24 ժամ      

- գործնական պարապմունք  30 ժամ    

Մոդուլի նպատակը          Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  բավարար չափով գիտելիքներ և 

ունակություններ տրամադրել ապրանքների և ծառայությունների վաճառքի 

հաղորդակցության տեսության վերաբերյալ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կտիրապետի վաճառքի հաղորդակցման 

էությանը, դրա խնդիրներին, տեխնիկային և արդյունավետորեն կկիրառի դրանք: 

Մուտքային պահանջները       Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-16 «ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» մոդուլը: 

    ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Բնորոշել վաճառքի հաղորդակցության տեսություն առարկայի էությունն ու խնդիրները  

2. Սահմանել վաճառքի ոչ վերբալ հաղորդակցության տեխնիկաները և արդյունավետ կիրառել 

դրանք  

3. Սահմանել վաճառքի վերբալ հաղորդակցության տեխնիկաները և արդյունավետ կիրառել   

դրանք  

4. Բնորոշել վաճառքի վերբալ հեռահաղորդակցության տեսակները և արդյունավետ կիրառել 

դրանք 

 Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնորոշել վաճառքի հաղորդակցության տեսություն առարկայի էությունն ու խնդիրները  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.  ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի հաղորդակցության առարկան և հիմնական 

սահմանումները, 

բ.  ճիշտ է գիտակցում վաճառքի ընթացքում գրագետ և արդյունավետ հաղորդակցության 

կարևորությունը, 



գ.  ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի հաղորդակցության տեսակները և նրանց կապը այլ 

գիտությունների հետ, 

դ.  ճիշտ է սահմանում վաճառքի հաղորդակցության միջոցներով լուծվող խնդիրները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր վաճառքի հաղորդակցության 

բովանդակության, հիմնական հասկացությունների, տեսակների, միջոցների, գրագետ և արդյունավետ 

հաղորդակցության կարևորության վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում 

եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի վաճառքի 

հաղորդակցություն առարկայի էության և դրա իրականացման խնդիրների յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. վաճառքի հաղորդակցության առարկան բնորոշումը, 

        բ. վաճառքի հաղորդակցության  հիմնական սահմանումները, 

  գ. գրագետ և արդյունավետ հաղորդակցության կարևորությունը, 

դ. վաճառքի հաղորդակցության միջոցները, 

ե. շփումների համար պահանջվող մեթոդները` 

.  .խոսքի հստակությունը, 

  գրագիտության մակարդակը, 

  . հաղորդակցմանը ուղեկցող դիմախաղը: 

 զ. վաճառքի հաղորդակցման սկզբունքները` 

  . գործարար հաղորդակցման հմտությունը, 

  . հարց ու պատասխանի հմտությունը, 

  . վիճաբանությունը կարգավորելու հմտությունը, 

 Է. հոգեբանական ազդակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       6 ժամ                

 - գործնական պարապմունք     6 ժամ                

ԱՐԴՅՈԻՆՔ  2. Սահմանել վաճառքի ոչ վերբալ հաղորդակցության տեխնիկաները և արդյունավետ կիրառել 

դրանք  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա.  ճիշտ է ներկայացնում ոչ վերբալ հաղորդակցության տեսակները, 

բ.  ճիշտ է նկարագրում “մարմնի լեզվի” տարրերը և նրանց տեսակները, այդ թվում` 

     բ1. մարմնի դիրքի առումով, 

     բ2. շարժ ու ձևի առումով, 

     բ3. դեմքի միմիկայի առումով, 

     բ4. հայացքի առումով, 

     բ5. մայլվածքի առումով: 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ոչ վերբալ հաղորդակցության ընդունված գոտիները և 

հասկանում է նրանց ճիշտ կիրառման կանոնները 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում հայացքի տեսակները և հասկանում է դրանց ճիշտ կիրառման 

կանոնները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 



ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կիրառել վաճառքի ոչ վերբալ 

հաղորդակցության տեխնիկաներից որևէ մեկը: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. ոչ վերբալ հաղորդակցության տեսակները, 

     բ. “մարմնի լեզվի” տարրերը և նրանց տեսակները, 

  գ. ոչ վերբալ հաղորդակցության ընդունված գոտիները, 

  դ. հայացքի տեսակները և ճիշտ կիրառման կանոնները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ                    

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ                   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Սահմանել վաճառքի վերբալ հաղորդակցության տեխնիկաները և արդյունավետ կիրառել   դրանք 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի լեզվի մշակույթի կարևորությունը և արդյունավետ 

վաճառքի վրա դրա ազդեցության աստիճանը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում վերբալ հաղորդակցության կանոնները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վերբալ հաղորդակցության ընթացքում կիրառվող հարցերի 

տեսակները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կիրառել վաճառքի վերբալ հաղորդակցության 

տեխնիկաները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. վաճառքի լեզվի մշակույթի կարևորությունը, 

     բ. վաճառքի լեզվի մշակույթի ազդեցության աստիճանը վաճառքի  արդյունավետության վրա, 

  գ. վերբալ հաղորդակցության կանոնները, 

  դ. վերբալ հաղորդակցության ընթացքում կիրառվող հարցերի տեսակները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

 ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ                    

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ                     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Բնորոշել վաճառքի վերբալ հեռահաղորդակցության տեսակները և արդյունավետ կիրառել դրանք 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հեռախոսային հաղորդակցության մշակույթի կարևորությունը և 

արդյունավետ վաճառքի վրա նրա ազդեցության աստիճանը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում հեռախոսային հաղորդակցության կանոնները, 

գ.  ճիշտ է կարողանում կառուցել խոսակցության սխեման, հմտորեն կիրառելով 

համապատասխան տեխնիկաները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կիրառել վաճառքի վերբալ հաղորդակցության 

տեսակները: 



Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. հեռախոսային հաղորդակցության մշակույթի կարևորությունը, 

բ.  արդյունավետ վաճառքի վրա հեռախոսային հաղորդակցության ազդեցության աստիճանը, 

     բ. հեռախոսային հաղորդակցության կանոնները, 

  գ.  խոսակցության սխեմայի բովանդակությունը, 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    6 ժամ                     

 - գործնական պարապմունք  8 ժամ                       

 

 

Մոդուլի անվանումը        ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՆՈՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                        ԿՈՄ 5-11-018 

 Մոդուլի նպատակը       

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել առևտրային միջնորդային 

գործառնությունները, դրանց խնդիրները, գործառնությունների կազմակերպման 

ձևերը, տեսակները, ինչպես նաև միջնորդների հետ կնքվող համաձայնագրերի 

տեսակները, առանձնահատկությունները:  

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա իրականացնել միջնորդային 

գործառնություններ` տիրապետելով միջնորդների հետ կնքվող համաձայնագրերի 

տեսակներին և առանձնահատկություններին:  

 

Մոդուլի տևողությունը               36 ժամ   

– տեսական պարապմունք        12 ժամ        

- գործնական պարապմունք       24 ժամ    

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-17 «ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ » մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Բնորոշել առևտրամիջնորդային գործառնությունների էությունը և առանձնացնել խնդիրները 

2. Կազմակերպել է առևտրամիջնորդային գործառնություններ 

3. Կիրառել միջնորդների հետ կնքվող տարբեր տեսակի համաձայնագրեր 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնորոշել առևտրամիջնորդային գործառնությունների էությունը և առանձնացնել խնդիրները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բնորոշում առևտրային միջնորդներին, առանձնացնում է դրանց 

մակարդակները և տեսակները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում առևտրամիջնորդային գործառնությունները, 

գ, ճիշտ է ընկալում առևտրամիջնորդային գործառնություններում առաջացած 

խնդիրները, 

դ. Ճիշտ է բնորոշում առևտրամիջնորդ կազմակերպությունների գործառույթները: 

Գնահատման միջոցը  



Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրային միջնորդների 

գործառնությունների էության, մակարդակների, առևտրամիջնորդային գործառնություններում առաջացած 

խնդիրների, առևտրամիջնորդ կազմակերպությունների գործառությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի 

ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն 

կատարելով ցուցադրի առևտրամիջնորդային գործառնությունների էության և  խնդիրների  յուրացման 

կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առևտրային միջնորդների բնութագիը, 

         բ. առևտրային միջնորդների մակարդակները, 

  գ. առևտրային միջնորդների տեսակները, 

դ. առևտրամիջնորդային գործառնությունները, 

ե. առևտրամիջնորդային գործառնություններում առաջացած խնդիրները, 

զ. միջնորդ կազմակերպությունների գործառույթները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ   

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Կազմակերպել է առևտրամիջնորդային գործառնություններ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է բնորոշում առևտրամիջնորդային ֆիրմաների տեսակները (առևտրական, 

կոմիսիոն, գործակալային, բրոքերային, ֆեկտոր), 

բ. ճիշտ է ներկայացնում առևտրամիջնորդային գործառնությունների կազմակերպական 

ձևերը և տեսակները, 

գ. ճիշտ է լուծում առևտրամիջնորդային գործառնություններում առաջացած խնդիրները, 

դ. ճիշտ է հաշվարկում առևտրային միջնորդային գործունեության արդյունավետությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործարար խաղի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվի առևտրամիջնորդային գործառնությունների կազմակերպման 

տարբեր իրավիճակներ` առանձին դերերակատարումներով, որի ժամանակ ուսանողները կցուցադրեն 

առևտրամիջնորդային գործառնություններ կազմակերպելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առևտրամիջնորդային կազմակերպությունների տեսակները` 

   . առևտրական,  

. կոմիսիոն,  

. գործակալային,  

. բրոքերային, 

. ֆեկտոր, 

        բ. առևտրամիջնորդային գործառնությունների կազմակերպական ձևերը և տեսակները, 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործարար խաղին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է մասնակցել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       4 ժամ   



   - գործնական պարապմունք     8 ժամ   

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Կիրառել միջնորդների հետ կնքվող տարբեր տեսակի համաձայնագրեր 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է կիրառում առևտրամիջնորդային տարբեր գործառնությունների իրականցման 

համար կնքվող համաձայնագրերը, 

  բ.  Ճիշտ է գնահատում առևտրամիջնորդային համաձանագրի պայմանները, 

գ. Ճիշտ է գնահատում տարբեր տեսակի համաձայնագրերի արդյունավետությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` կիրառել միջնորդների հետ կնքվող տարբեր 

տեսակի պայմանագրերից որևէ մեկը:: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. տարբեր գործառնությունների իրականցման համար կնքվող համաձայնագրերը, 

,     բ. առևտրամիջնորդային համաձանագրի պայմանները , 

  գ. տարբեր տեսակի համաձայնագրերի արդյունավետության որոշումը: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ   

    - գործնական պարապմունք    8 ժամ     

 

 

Մոդուլի անվանումը  ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                   ԿՈՄ 5-11-019 

Մոդուլի նպատակը       

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: Մոդուլի 

նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել առևտրային տեղեկատվության ձեռք 

բերման, առևտրային գաղտնիքի պաշտպանության, ինչպես նաև շուկայական 

առաջարկը պատշաճ մակարդակով ներկայացնելու, քարոզելու, ԶԼՄ-ների, 

սպառողների շահերի պաշտպանության կազմակերպությունների և այլ 

հաստատությունների հետ շփվելու, կապեր ստեղծելու կարողություններ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա իրականացնել ընկերության 

համար շահավետ տեղեկատվության տարածում և քարոզչություն, ընկերությանը 

ներկայացնել ցուցահանդես վաճառքների, շնորհանդեսների և ցուցահանդես 

տոնավաճառների ընթացքում, գործընկերային կապեր ստեղծել և ամրապնդել: 
 

 Մոդուլի տևողությունը         36 ժամ   

– տեսական պարապմունք   16 ժամ      

- գործնական պարապմունք  20 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-18 «ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՆՈՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

մոդուլը: 

 ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Գնահատել առևտրային տեղեկատվության   դերը և նշանակությունը առևտրային 

կազմակերպության համար 

2. Մշակել սպառողների շահերի պաշտպանության ապահովման եղանակներ 



3. Աշխատել կոնտակտային լսարանների հետ և  ներկայացնել ընկերության պաշտոնական 

տեսակետը 

4. Ներկայացնել հասարակայնության հետ կապերի  արժեքավորությունը առևտրային 

գործունեության  և վաճառքի տեսանկյունից 

  5. Գնահատել կիրառված  միջոցառումների ֆիզիկական արդյունավետությունը 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Գնահատել առևտրային տեղեկատվության   դերը և նշանակությունը առևտրային 

կազմակերպության համար 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում առևտրային տեղեկատվության նշանակությունը 

ընկերության սահմանած նպատակների իրականացման համար, 

բ. ճիշտ է  գնահատում կիրառված  միջոցառումներից յուրաքանչյուրի ֆիզիկական 

արդյունավետությունը, 

գ, ճիշտ է մեկնաբանում §առևտրային տեղեկատվություն¦ և §առևտրային 

գաղտնիք¦ հասկացությունները, 

դ. ճիշտ է  իրականայացնում առևտրային գաղտնիքի պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումները, 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրային տեղեկատվության 

նշանակության, §առևտրային տեղեկատվություն¦ և §առևտրային գաղտնիք¦ հասկացությունների, առևտրային 

գաղտնիքի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

առևտրային տեղեկատվության դերի և նշանակության յուրացման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. առևտրային տեղեկատվության նշանակությունը, 

        բ. տեղեկատվության միջոցների արդյունավետության գնահատումը, 

 գ. §առևտրային տեղեկատվություն¦  հասկացությունը, 

 դ. §առևտրային գաղտնիք¦ հասկացությունը, 

ե. առևտրային գաղտնիքի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    2 ժամ       

 - գործնական պարապմունք  4 ժամ           

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Մշակել սպառողների շահերի պաշտպանության ապահովման եղանակներ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումների ձևերը և դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառման ուղղությունները, 

բ. ճիշտ է  առանձնացնում սպառողների իրավունքների պաշտպանության պետական 

և հասարակական մարմիննեը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրման միջոցով: 

ՈՒսանողին առաջարկվում է որոշակի իրավիճակ`սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված 

միջոցառումների ձևերի, դրանց կիրառման ուղղությունների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության 



պետական և հասրակական մարմինների դերի վերաբերյալ` այն հաշվով, որ իրավիճակային խնդրի լուծումը 

ցուցադրի սպառողների շահերի պաշտպանության ապահովման եղանակներ ներկայացնելու կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների ձևերը, 

բ. սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումների  կիրառման 

ուղղությունները, 

գ.  սպառողների իրավունքների պաշտպանության պետական և հասարակական մարմիննեը  

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը իրավիճակային խնդիրը ընդհանուր 

առմամբ   լուծել է, ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ         

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ       

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Աշխատել կոնտակտային լսարանների հետ և  ներկայացնել ընկերության պաշտոնական 

տեսակետը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կոնտակտային լսարանների հետ աշխատանքի 

յուրահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ընկերության պաշտոնական դիրքորոշումը տարբեր 

կոնտակտային լսարանների հետ աշխատելիս: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈՒսանողին առաջարկվում է թեսթ կոնտակտային լսարանների բազմազան ներկայացուցիչների 

գոծունեության տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ ցուցադրել սեփական 

ընկերության պաշտոնական դիրքորոշումը կոնտակտային տարբեր  լսարաններում, ինճպես նաև մամուլի 

ասուլիսներում ներկայացնեու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. կոնտակտային(շփման լսարանների) տեսակները. 

 .բանկեր, ներդրումային ընկերություններ, անհատ բաժնետերեր, 

.թերթերի, ամսագրերի, ռադիոկայանների, հեռուստաընկերությունների և զանգվածային 

լրատվության միջոցների այլ ներկայացուցիչներ,  

. պետական հաստատությունների շփման լսարաններ, 

. հասարակական կազմակերպություններ,  

.տեղական շփման լսարաններ, 

.լայն հասարակայնություն,, 

. ներքին շփման լսարաններ: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 



             - տեսական պարապմունք      4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ       

 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել հասարակայնության հետ կապերի  արժեքավորությունը առևտրային 

գործունեության  և վաճառքի տեսանկյունից 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է սահմանում շնորհանդեսների, ցուցահանդես վաճառքների և 

տոնավաճառների նշանակությունը ընկերության  և դրա շուկայական առաջարկի 

առաջանցման գործում, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում շնորհանդեսների, ցուցահանդես վաճառքների և 

տոնավաճառների կազմակերպման և դրանցում ընկերության ներկայացման 

յուրահատկությունները, 

գ.  ճիշտ  է արձագանքում  ցուցահանդես վաճառքների և տոնավաճառների 

կազմակերպման վերաբերյալ տեղեկատվությանը և պատշաճ մակարդակով 

ներկայացնում է ընկերությունը դրանցում: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր շնորհանդեսների, ցուցահանդես- 

վաճառքների և տոնավաճառների նշանակության, դրանցում ընկերությունը ներկայացնելու յուրահատուկ 

մեթոդների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի դրանց վերաբերյալ իր իմացությունները և 

կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ցուցահանդեսների տեսակները` 

 . ընդհանուր նշանակության, 

 . մասնագիտացված, 

 . բազմազան տոնավաճառների նմուշներ, 

 բ. շնորհանդեսների կազմակերպման հիմնական նպատակները, 

 գ. տոնավաճառների, ցուցահանդես վաճառքների կազմակերպման վերաբերյալ անհրաժեշտ 

տեղեկատվության ստացման ժամանակը, ծավալը և տեղը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      4 ժամ          

 - գործնական պարապմունք    4 ժամ         

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Գնահատել կիրառված  միջոցառումների ֆիզիկական արդյունավետությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հասարակայնության հետ կապերի առանձին 

միջոցառումների ընտրության և ընկերության սահմանած նպատակների միջև 

առկա կապը, 

բ. ճիշտ է  գնահատում կիրառված  միջոցառումներից յուրաքանչյուրի ֆիզիկական 

արդյունավետությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողներին կառաջարկվի գնահատել որևէ գովազդի միջոցի կիրառման արդյունավետություն 

կոնկրետ ապրանքատեսակների:  



Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. հասարակայնության հետ կապերի տարբեր միջոցների արդյունավետության գնահատումը, 

բ. հասարակայնության հետ կապերի տարբեր միջոցների ֆիզիկական արդյունավետության 

որոշումը, 

գ. հասարակույնաթյան հետ կապերի կիրառման ուղղությունները: 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրման միջոցով: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաւադրանքը կատարել է ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ           

 - գործնական պարապմունք   4ժամ   

 

Մոդուլի անվանումը                   ԳՈՎԱԶԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ  
Մոդուլի դասիչը                          ԿՈՄ 5-11-020 

Մոդուլի նպատակը        

  Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Այս   

մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել շուկայական առաջարկը 

սպառողներին ներկայացնելու, գովազդելու կարողություններ:  

Ավարտելով այս մոդուլը  ուսանողը կկարողանա կազմակերպության 

համար իրականացնել գովազդային միջոցառումներ: 

Մոդուլի տևողությունը            54 ժամ   

– տեսական պարապմունք      24 ժամ   

- գործնական պարապմունք    30 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-019 «ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՆՆԵՐ» 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Բնութագրել գովազդի դերը և նշանակությունը ապրանքների և ծառայությունների 

առաջանցման համալիրում  

2. Կատարել գովազդային հետազոտություններ  

3. Իրականացնել գովազդային միջոցի ընտրության արդյունավետության գնահատում 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Բնութագրել գովազդի դերը և նշանակությունը ապրանքների և ծառայությունների առաջանցման 

համալիրում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում գովազդի առանձին տեսակների դասակարգումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գովազդի առանձին տեսակների նշանակությունը ապրանքների և 

ծառայությունների կենսապարբերաշրջանի առանձին փուլերում, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում գովազդի առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ընտրում  յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի գովազդման արդյունավետ միջոցը և 

կրիչը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 



ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր գովազդի տեսակների դասակարգման 

նշանակության, առանձնահատկությունների, առանձին ապրանքատեսակների և ծառայությունների 

գովազդի արդյունավետ միջոցի և կրիչի ընտրության  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ 

ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով 

ցուցադրի դրանց վերաբերյալ իր իմացությունները և կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. գովազդի  տեսակները` 

 . տեղեկատվական, 

 . համոզող կամ հարկադրող, 

 . հիշեցնող, 

 բ. գովազդի առանձնահատկությունները. 

.գովազդը միակողմանի է, 

.գովազդի արդյունավետությունը անորոշ է, 

.գովազդը անդեմ բնույթունի, 

.գովազդը հասարակական բնույթ ունի և այլն: 

 շնորհանդեսների կազմակերպման հիմնական նպատակները, 

 գ. գովազդի միջոցները և կրիչները. 

  . հեռուստատեսություն, 

  . ռադիոկայան, 

  . զանգվածային լրատվամիջոցներ, 

  . վահանակներ,  

  .ինտերնետ. 

  . հուշանվերներ և այլն: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ           

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ        

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Կատարել գովազդային հետազոտություններ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է կատարում գովազդ սպառողների ուսումնասիրությունը, 

բ. Ճիշտ է կատարում գովազդի շուկայի ուսումնասիրություն, 

գ. Ճիշտ է կատարում  ապրանքի ուսումնասիրություն: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր գովազդ սպառողների, գովազդի 

շուկայի, գովազդվող ապրանքի, գների առաջանցման մեթոդների, իրացման ուղիների ուսումնասիրության 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի գովազդային հետազտություններ 

կատարելու իր կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. սպառողների ուսումնասիրություն, 

  բ. գովազդի շուկայի ուսումնասիրություն, 



 գ. գովազդվող ապրանքի ուսումնասիրություն, 

. դ. ապրանքի գնի ուսումնասիրություն, 

 ե. մրցակիցների ուսումնասիրություն: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք        8 ժամ       

 - գործնական պարապմունք      10 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Իրականացնել գովազդային միջոցի ընտրության արդյունավետության գնահատում  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է գնահատում գովազդի միջոցի արդյունավետությունը, 

բ. Ճիշտ է  ընտրում ապրանքի կենսապարբերաշրջանի տարբեր փուլերում կիրառվող 

գովազդի տեսակը, 

գ. ճիշտ է  գնահատում կիրառված  գովազդի  յուրաքանչյուր տեսակի ֆիզիկական 

արդյունավետությունը,: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` գնահատել ընտրված գովազդային միջոցի 

արդյունավետությունը: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. ապրանքի կենսապարբերաշրջանի տարբեր փուլերում կիրառվող գովազդի տեսակը, 

բ. գովազդի տարբեր միջոցների և կրիչների համեմատական արդյունավետության 

գնահատումը:     

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ           

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ     

 

 

Մոդուլի անվանումը                  ՎԱՃԱՌՔԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ   
Մոդուլի դասիչը                         ԿՈՄ 5-11-021 

Մոդուլի նպատակը         Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման 

համար: Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել շուկայական 

առաջարկի իրացումը խթանելու կարողություններ:  

Ավարտելով այս մոդուլը  ուսանողը կկարողանա կազմակերպության համար 

իրականացնել վաճառքի խթանման կարճաժամկետ միջոցառումներ: 

Մոդուլի տևողությունը               54 ժամ   

– տեսական պարապմունք    24 ժամ     

- գործնական պարապմունք  30 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-020 «ԳՈՎԱԶԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 



ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1.Ներկայացնել վաճառքի խթանման դերը և ահրաժեշտությունը ապրանքների և 

ծառայությունների իրացման գործում 

  2. Մշակել զեղչերի իրականացման և իրացման խթանման միջոցառումներ 

  3. Գնահատել վաճառքի խթանման միջոցառումների արդյունավետությունը 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել վաճառքի խթանման դերը և ահրաժեշտությունը ապրանքների և ծառայությունների 

իրացման գործում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում  վաճառքի խթանման նշանակությունը առևտրային 

կազմակերպության համար, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի խթանման առանձնահատկությունները 

ապրանքի կենսապարբերաշրջանի ներդրման փուլում, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի խթանման առանձնահատկությունները 

ապրանքի կենսապարբերաշրջանի հագեցման փուլում: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրային կազմակերպության համար 

վաճառքի խթանման նշանակության, ապրանքի կենսապարբերաշրջանի առանձին փուլերում 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի 

ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ներկայացնի վաճառքի խթանման դերը և 

ահրաժեշտությունը ապրանքների և ծառայությունների իրացման գործընթացներում:: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. վաճառքի խթանման բնորոշումը և անհրաժեշտությունը, 

  բ. վաճառքի խթանման առանձնահատկությունները ապրանքի կենսապարբերաշրջանի ներդրման  

  փուլում, 

գ. վաճառքի խթանման առանձնահատկությունները ապրանքի կենսապարբերաշրջանի   

հագեցման փուլում, 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ           

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Մշակել զեղչերի իրականացման և իրացման խթանման միջոցառումներ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի խթանման միջոցառումների ձևերը և 

դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառման ուղղությունները, 

բ. Ճիշտ է  որոշում զեղչերի կիրառման ուղղությունները և զեղչի սահմանման 

նպատակային չափը, 

գ. Ճիշտ է  մշակում վաճառքի խթանման միջոցառումներ սպառողների, 

միջնորդների և աշխատակիցների համար: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 



ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր վաճառքի խթանման միջոցառումների 

ձևերի, կիրառման ուղղությունների, զեղչի նպատակային չափի սահմանման, վաճառքի խթանման 

միջոցառումների մշակման վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  

հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի զեղչերի  և իրացման 

խթանման միջոցառումների մշակման կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. իրացման խթանման միջոցառումների ձևերը. 

 . տարբեր տեսակի զեղչեր, 

 . նվերներ, 

 . հուշանվերներ, 

 .ետվաճառքային սպասարկում, 

 . երաշխիքների տրամադրում, 

 .տրանսպորտի միջոցների տրամադրում և այլն: 

բ. վաճառքի խթանման ուղղությունները. 

 . սպառողներ, 

 . միջնորդներ, 

 . աշխատակիցներ:  

. Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք       8 ժամ           

 - գործնական պարապմունք     10 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Գնահատել վաճառքի խթանման միջոցառումների արդյունավետությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում վաճառքի խթանման միջոցառումների 

արդյունավետության գնահատման մոտեցումները, 

բ. Ճիշտ է գնահատում վաճառքի ßÕÃ³ÛÇ առանձին տարրերի խթանման 

նշանակությունը, 

գ. Ճիշտ է գնահատում վաճառահանման գործընթացի խթանման 

արդյունավետությունը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրան միջոցով: 

Առաջարկվող իրավիճակային խնդրի լուծման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել այն 

հանգամանքի վրա, որ ուսանողը կարողանա որոշել  զեղչի առավել արդյունավետ գործադրման ուղղությունը և 

տեսակը: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումները` 

ա. վաճառքի խթանման միջոցառումների արդյունավետության գնահատման մոտեցումները, 

               բ. վաճառքի ßÕÃ³ÛÇ առանձին տարրերի խթանման նշանակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված իրավիճակային խնդրի լուծում է 

ընդհանուր առմամբ  ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Որոշ ոչ էական թերթւթյուններ թույլատրելի են: 

 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 



Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ         

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ       

 

 

Մոդուլի անվանումը                  ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Մոդուլի դասիչը                         ԿՈՄ 5-11-022 

Մոդուլի նպատակը        

  Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման 

համար: Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գործընկերային 

հարաբերությունների հաստատման, հաճախորդների սպասարկման, 

պատվերային արտադրության կազմակերպման, ցանցային մարքեթինգի 

սկզբունքով վաճառքի կազմակերպման հմտություններ:  

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա հաստատել գործընկերային 

հարաբերություններ, ձևավորել անհատական վաճառքի ցանցեր, իրականացնել 

ապրանքների և ծառայությունների անհատական արտադրության պատվերներ: 

Մոդուլի տևողությունը               54 ժամ   

– տեսական պարապմունք     24 ժամ    

- գործնական պարապմունք   30 ժամ  

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-021 «ՎԱՃԱՌՔԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Առևտրային միջնորդների հետ հաստատել գործընկերային հարաբերություններ 

2. Սպասարկել կորպորատիվ հաճախորդներին և նրանցից ընդունել ապրանքների 

արտադրության անհատական պատվերներ 

  3. ՈՒղղակի մարքեթինգի սկզբունքով ձևավորել սեփական վաճառքի ցանց 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Առևտրային միջնորդների հետ հաստատել գործընկերային հարաբերություններ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրային միջնորդների հետ գործընկերային 

հարաբերությունների հաստատման նշանակությունը, 

բ.  Ճիշտ է բացահայտում նպատակային միջնորդներին և նրանց հետ հաստատում կայուն, 

արդյունավետ հարաբերություններ: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործարար խաղի միջոցով: 

ՈԻսանողներին ուղղված բանավեճում կներառվեն հարցեր առևտրային միջնորդների հետ 

գործընկերային հարաբերությունների հաստատման, նպատակային միջնորդների բացահայտման 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողները ներկայացված բանավեճի արդյունքում 

ցուցադրեն գործընկեր ընտրելու և նրա հետ գործարար կապեր ձևավորելու կարողությունները: 

 

  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 



ա. շուկայի տարողության վերլուծություն` սեփական կազմակերպության վաճառքի նհարավոր 

ծավալները կանխատեսելու նպատակով, 

բ. պատվերների վերլուծություն, 

գ. նպատակային միջնորդների բացահայտում և նրանց հետ երկարաժամկետ և արդյունավետ 

կապերի ստեղծման միջոցառումներ, 

դ. նպատակային միջնորդների հետ երկարատև և արդյունավետ կապերի ձևավորման 

գործընթացի կազմակերպում:   

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործարար խաղին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է մասնակցել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ                

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ             

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Սպասարկել կորպորատիվ հաճախորդներին և նրանցից ընդունել ապրանքների արտադրության 

անհատական պատվերներ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է բնորոշում կազմակերպության կորպորատիվ հաճախորդներին և նրանց 

սպասարկման առանձնահատկությունները. 

բ. Ճիշտ է բնորոշում կորպորատիվ հաճախորդներից պատվերների ստացման և դրանք 

կազմակերպության հնարավորությունների հետ համադրելու գործընթացը. 

գ. Ճիշտ է սպասարկում կազմակերպության կորպորատիվ հաճախորդներին և 

ներգրավում է նոր արտադրական պատվերներ: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրան միջոցով: 

Առաջարկվող իրավիճակային խնդրի լուծման ժամանակ պետք է ներառել հիմնահարցեր` կապված  

կորպորատիվ հաճախորդների բնորոշման,  նրանց սպասարկելու ուղղությունների ընտրության հետ, որ 

ուսանողը իրավիճակային խնդրի լուծումը տալիս ցուցադրի կորպորատիվ հաճախորդներին սպասարկելու  

կարողությունները: 

: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումները` 

ա. կազմակերպության կորպորատիվ հաճախորդների ճիշտ բնորոշում, 

               բ. կորպորատիվ հաճախորդներին սպասարկելու ձևերը, ներառյալ խթանման միջոցառումները, 

գ. պատվերների համատեղում կազմակերպության հնարավորությունների հետ, 

դ. կորպորատիվ հաճխորդների հետ հետադարձ կապերի ապահովում: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված իրավիճակային խնդրի լուծում է 

ընդհանուր առմամբ  ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Որոշ ոչ էական թերթւթյուններ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ               



 - գործնական պարապմունք  10 ժամ             

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. ՈՒղղակի մարքեթինգի սկզբունքով ձևավորել սեփական վաճառքի ցանց 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի մարքեթինգը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում անհատական վաճառքի ձևերը, 

գ. Ճիշտ է հիմնավորում  իրացման ծավալների աճին ուղղված սեփական իրացման ցանց 

ստեղծելու գաղափարը:  

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրան միջոցով: 

Առաջարկվող իրավիճակային խնդրի լուծման ժամանակ պետք է ներառել հիմնահարցեր` կապված 

ուղղակի մարքեթինգի, անհատական վաճառքի ձևերի և առանձնահատկությունների հետ, որ ուսանողը 

իրավիճակային խնդրի լուծումը տալիս ցուցադրի ուղղակի մարքեթինգի սկզբունքով սեփական վաճառքի ցանց  

ձևավորելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումները` 

ա. ուղղակի մարքեթինգի կիրառման եղանակները. 

,հեռախոսային, 

.փոստային, 

.ինտերնետային և այլն, 

               բ. ուղղակի մարքեթինգի առանձնահատկությունները,, 

գ. սեփական վաճառքի ցանցի ստեղծման նպատակահարմարությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված իրավիճակային խնդրի լուծում է 

ընդհանուր առմամբ  ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Որոշ ոչ էական թերթւթյուններ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ              

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ         

 

 

Մոդուլի անվանումը             ՄԵՐՉԱՆԴԱՅԶԻՆԳ 

Մոդուլի դասիչը                       ԿՈՄ 5-11-023 

Մոդուլի նպատակը       

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Մոդուլի 

նպատակն է, հաշվի առնելով մերչանդայզինգի կարևորության աստիճանը 

ժամանակակից գործարարության մեջ, ուսանողներին սովորեցնել 

ապրանքների վաճառքի մեթոդներ` մերչանդայզինգի հիմնական 

սկզբունքներով և տեխնոլոգիաներով: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա իրականացնել 

մերչանդայզինգային  գործողոություններ` տիրապետելով մերչանդայզինգի 

հիմնական սկզբունքներին և տեխնոլոգիաներին 

Մոդուլի տևողությունը         54 ժամ   

– տեսական պարապմունք    24 ժամ     

- գործնական պարապմունք  30 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-022 «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 



ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

 

1. Սահմանել մերչանդայզինգի տեխնոլոգիայի ներդրման մեթոդաբանական հիմքերը 

2. Կիրառել ապրանքների վաճառքի մեթոդները մերչանդայզինգի հիմնական սկզբունքներով և 

մեթոդներով 

3. Կիրառել առևտրի օբյեկտի գծագրման և ապրանքների դասավորման մերչանդայզինգի 

մոտեցում 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Սահմանել մերչանդայզինգի տեխնոլոգիայի ներդրման մեթոդաբանական հիմքերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է բնորոշում մերչանդայզինգի հասկացությունը, 

բ. Ճիշտ է ներկայացնում մերչանդայզինգի կապը և նշանակությունը առևտրային 

գործունեությա մեջ: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր մերչանդայզինգ հասկացության, 

կիրառման ձևերի և ուղղությունների վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում 

եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի 

մերչանդայզինգի տեխնոլոգիաների կիրառման  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա.մերչանդայզինգի բնորոշումը,, 

բ. մերչանդայզինգի կիրառման նշանակությունը, 

գ. մերչանդայզինգի տեխնոլոգիաները: 

. Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      8 ժամ                

 - գործնական պարապմունք    10 ժամ             

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Կիրառել ապրանքների վաճառքի մեթոդները մերչանդայզինգի հիմնական սկզբունքներով և 

մեթոդներով 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է օգտագործում ապրանքների իմպույլսիվ գնումների ձևերը, 

բ. Ճիշտ է օգտագործում ապրանքների վաճառի ABC մեթոդը, 

գ.Ճիշտ է կազմակերպում պարենային և ոչ պարենային ապրանքների 

մերչանդայզինգը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ապրանքների իմպույլսիվ գնումների 

ձևերի, ապրանքների վաճառքի մեթոդների, պարենայինև ոչ պարենային ապրանքների մերչանդայզինգի 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 



պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի մերչանդայզինգի հիմնական սկզբունքներով 

և մեթոդներով ապրանքներ վաճառելու  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ապրանքների իմպույլսիվ գնումների ձևերը, 

բ. ապրանքների վաճառքի մեթոդները, 

գ. պարենային ապրանքների մերչանդայզինը, 

դ. ոչ պարենային ապրանքների մերչանդայզինգը: 

. Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

   ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     8 ժամ                

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ             

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Կիրառել առևտրի օբյեկտի գծագրման և ապրանքների դասավորման մերչանդայզինգի մոտեցում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
ա. Ճիշտ է դասավորում ապրանքները ելնելով մերչանդայզինգի 

մոտեցումներից, 

բ. Ճիշտ է ձևավորում ապրանքները և վաճառակետը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` դասավորել պարենային և ոչ պարենային 

ապրանքները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա.  ապրանքային  տեսականիների դասավորման առանձնահատկությունները, 

,     բ.  վաճառակետի ձևավորումը: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    8 ժամ                

 - գործնական պարապմունք  10 ժամ             
 

 

Մոդուլի անվանումը                  ԼՈԳԻՍՏԻԿ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                          ԿՈՄ 5-11-024 

   Մոդուլի նպատակը      

 Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրասատման համար: 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ սեփական 

ընկերությունում պահեստային, տրանսպորտային տնտեսությունների, ինչպես 

նաև բեռնման ու բեռնաթափման աշխատանքների արդյունավետ 

կազմակերպման, մատակարարների, և տրանսպորտային ընկերությունների 

որոնման, գնահատման և ընտրության, մատակարարման (դիստրիբյուցիոն) 

շղթայի պլանավորման և մատակարարումների բյուջեի մշակման 



ուղղությամբ: Այս մոդուլը ուսանողի մոտ կարողություններ պետք է ձևավորի 

նաև առևտրային միջնորդներին մատակարումների արդյունավետ 

կազմակերպման, լոգիստիկ ծառայության աշխատանքների կազմակերպման և 

պլանավորման ուղղությամբ: 

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա կազմակերպել 

ընկերության լոգիստիկ ծառայությունը, ապահովել առևտրական 

միջնորդներին մատակարարումների անխափանությունը, բացահայտել, 

գնահատել և ընտրել անհրաժեշտ մատակարարների և մատակարարման 

շղթայի այլ գործընկերների: 

 Մոդուլի տևողությունը         72 ժամ   

- տեսական պարապմունք    30 ժամ     

- գործնական պարապմունք  42 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-023 «ՄԵՐՉԱՆԴԱՅԶԻՆԳ» 

ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ելնելով արտադրական պլանի կանխատեսումներից հաշվարկել անհրաժեշտ 

նյութատեխնիկական բազայի կազմը, կառուցվածքը և ծավալները (ֆիզիկական և դրամական 

կտրվածքով) 

2. Որոնել մատակարարներ, վերլուծել և գնահատել նրանց առաջարկած մատակարարման 

պայմանները և դրանց միջև կատարել արդյունավետ ընտրություն  

3. Որոնել մատակարարումների ուղեկցման ծառայություններ մատուցողների (տրանսպորտային, 

բեռնման-բեռնաթափման ընկերություններ, հավաստագրման և ապահովագրական 

ընկերություններ), վերլուծել և գնահատել դրանց առաջարկած ծառայությունները և ընտրել 

մատակարարման գործընթացի գործընկերներ 

4. Հաշվարկել անհրաժեշտ նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարման վերջնական 

արժեքը 

5. Ելնելով վաճառքի բաժնի ամենօրյա հայտերից կազմակերպել մատակարարումները  
  6. Ձևավորել սեփական ընկերության լոգիստիկ ծառայությունը և կազմակերպել դրա ամենօրյա  

  Աշխատանքը 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է: 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ելնելով արտադրական պլանի կանխատեսումներից հաշվարկել անհրաժեշտ նյութատեխնիկական 

բազայի կազմը, կառուցվածքը և ծավալները (ֆիզիկական և դրամական կտրվածքով) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում նյութական ռեսուրսների և արտադրության միջոցների ժամանակին 

մատակարարման նշանակությունը շուկայական գործունեության ծավալման հարցում,  

բ. ճիշտ է կարողանում ելնելով արտադրական պլանի կանխատեսումներից հստակեցնել 

նյութական ռեսուրսների ու արտադրության միջոցների ձեռք բերման հիմնախնդիրը, միջոցների 

ձեռք բերման անհրաժեշտ կառուցվածն ու ծավալները: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր արտադրական գործունեություն 

ծավալելու  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և 

սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի նյութատեխնիկական բազայի կազմը, 

կառուցվածքը և ծավալները որոշելու  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 



ա. արտադրական գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսների և 

արտադրության միջոցների կազմը և կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ ժամանակին անհրաժեշտ քանակությամբ մատակարարումներ կազմակերպելու 

նշանակությունը, 

գ. արտադրական պլանի կանխատեսումերով` արտադրության միջոցների և նյութական 

ռեսուրսների ձեռք բերման անհրաժեշտ կազմի, կառուցվածքի և ծավալների որոշումը: 

. Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ        

 - գործնական պարապմունք   6 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 2. Որոնել մատակարարներ, վերլուծել և գնահատել նրանց առաջարկած մատակարարման 

պայմանները և դրանց միջև կատարել արդյունավետ ընտրություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մատակարարների որոնման գործընթացը, դրանց 

առաջարկությունների գնահատման և ընտրության չափանիշները, 

բ. ճիշտ է կարողանում  ոլորտային տեղեկագրերում և այլ մասնագիտացված տվյալների 

շտեմարաններում որոնել անհրաժեշտ մատակարարների, համեմատել դրանց առաջարկած 

պայմանները և ելնելով նպատակներից ընտրել գործընկերների: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր մատակարարներ որոնելու 

գործընթացի, վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և 

սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի արդյունավետ աշխատող 

մատակարարներ ընտրելու   կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա.մատակարարներ որոնելու գործընթացը, 

բ. մատակարարների առաջարկի գնահատման և ընտրության չափանիշները` 

 . որակ, 

 . քանակ, 

 . գին, 

 . տեսականիև այլն, 

գ. ոլորտային և մասնագիտացված տվյալների շտեմարանների նկատմամբ իրազեկությունը:  

. Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    4 ժամ               



 - գործնական պարապմունք  6 ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Որոնել մատակարարումների ուղեկցման ծառայություններ մատուցողների (տրանսպորտային, 

բեռնման-բեռնաթափման ընկերություններ, հավաստագրման և ապահովագրական ընկերություններ), վերլուծել և 

գնահատել դրանց առաջարկած ծառայությունները և ընտրել մատակարարման գործընթացի գործընկերներ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մատակարարման գործընթացը և դրան ուղեկցող 

ծառայությունները, 

բ. ճիշտ է կարողանում  ոլորտային տեղեկագրերում և այլ մասնագիտացված տվյալների 

շտեմարաններում որոնել մատակարարման ուղեկցման ծառայություններ մատուցող 

ընկերությունների, համեմատել դրանց առաջարկած պայմանները և ելնելով նպատակներից 

ընտրել մատակարարման շղթայի գործընկերների: 

 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր վաճառքի տարածաշրջանի 

յուրացման, էքսպեդիտորների աշխատանքների կազմակերպման արագ ու ճիշտ մոտեցումների 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ 

պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի մատակարարման գործընթացի 

գործընկերների հետ  աշխատելու   կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. էքսպեդիտորների բնութագիրը` 

 . մասնագիտացման աստիճանը, 

 . նախկին փորձագիտական գնահատականը, 

 . առաջարկի հետ կապված մանրամասները, 

 . իմիջը, 

 . մրցակցային առավելությունները և այլն, 

բ. էքսպեդիտորների կողմից տարածքի յուրացման անհատական մոտտեցումները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     4 ժամ               

 - գործնական պարապմունք   6  ժամ     

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Հաշվարկել անհրաժեշտ նյութատեխնիկական ռեսուրսների մատակարարման վերջնական արժեքը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մատակարարման շղթայի ծախսագոյացման գործընթացը, 

բ. ճիշտ է կարողանում ելնելով մատակարարման գնից, մատակարարման շղթայի 

սուբյեկտների սակագներից և մատակարարման գործընթացի այլ ծախսերից հաշվարկել 

մատակարարման վերջնական արժեքը իր կազմակերպության պահեստում: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջարկվի կոնկրետ առաջադրանք` մշակել մատակարարման շղթայի 

ծախսագոյացման գործընթաց որևէ ապրանքի մատակարարման վերաբերյալ, ինչպես նաև ելնելով 

մատակարարման գնից, մատակարարած լրացուցիչ ծառայությունների  սակագներից և այլ ծախսերից 

հաշվարկել մատակարարման վերջնական արժեքը կազմակերպության պահեստում: 



Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

  ա. մատակարարման շղթայի ծախսերը, 

  բ. մատակարարման շղթայի ծախսագոյացման գործընթացը, 

  գ. ապրանքի մատակարարման վերջնական արժեքը: 

:    Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք    8 ժամ 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Ելնելով վաճառքի բաժնի ամենօրյա հայտերից կազմակերպել մատակարարումները  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում առևտրային ցանցին մատակարարումների գործընթացը, 

բ. ճիշտ է կարողանում համակարգել վաճառքի բաժնի ամենօրյա հայտերը և ելնելով 

դրանցից կազմակերպել առևտրային միջնորդների անխափան մատակարարման 

գործընթացը: 

Գնահատման միջոցը  

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործարար խաղի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվեն դերեր վաճառքի բաժնի աշխատանքների իրականացման  

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողները կատարելով իրեց դերերը ցուցադրեն  

սեփական ընկերության լոգիստիկ ծառյություն ստեղծելու  կարողությունները:  

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. մատակարարների գնահատման և ընտրության մեթոդները, 

բ. մատակարարման գործընթացի կազմակերպման փուլերը, 

գ. ուղեկցող ծառայությունների տեսակները, 

դ. ծառայություն մատուցողների և նրանց գործունեությունը գնահատողների ցուցանիշները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործարար խաղին մասնակցել է  

ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք  8  ժամ 

 ԱՐԴՅՈԻՆՔ 6. Ձևավորի սեփական ընկերության լոգիստիկ ծառայությունը և կազմակերպի դրա ամենօրյա 

աշխատանքը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ընկերության լոգիստիկ ծառայության կառուցվածքը և դրա 

կազմակերպման անհրաժեշտ պայմանները,   

բ. ճիշտ է կարողանում է չափորոշել լոգիստիկ ծառայությանն անհրաժեշտ 

աշխատակիցների որակավորումը, քանակը և ռեսուրսների նպատակային ծավալները, 

գ. ճիշտ է կարողանում հաշվարկել լոգիստիկ ծառայության ծախսերը և մշակել լոգիստիկ 

ծառայության բյուջե 



Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործարար խաղի միջոցով: 

ՈԻսանողներին կառաջարկվեն դերեր կապված լոգիստիկ ծառայության կառուցվածք ստեղծելու, 

աշխատանքային անձնակազմի, անհրաժեշտ այլ ռեսուրսների ընտրության, լոգիստիկ ծախսերի 

վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողները կատարելով իրեց դերերը ցուցադրեն  

սեփական ընկերության լոգիստիկ ծառյություն ստեղծելու  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. լոգիստիկ ծառայության շղթայի ներկայացուցիչները. 

 . տրանսպորտային, 

 . բեռնման-բեռնաթափման, 

 . հավաստագրման, 

 . ապահովագրական ընկերություններ, 

բ. լոգիստիկ ծառայության շղթայի մասնակիցների շուկայական գործունեության փորձագիտական 

գնահատականները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գործարար խաղին մասնակցել է  

ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք   8  ժամ 

 

Մոդուլի անվանումը                 ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը                        ԿՈՄ 5-11-025 

Մոդուլի նպատակը      

Այս մոդուլը նախատեսված է կոմերսանտի պատրաստման համար: Մոդուլի 

նպատակն է սովորեցնել միջազգային առևտրային գործունեության ձևերը, 

միջազգային առևտրի պայմանները, միջազգային պարտավորագրերում 

կիրառվող գները, ներմուծման–արտահանման  կազմակերպման 

գործընթացը,ինչպես նաև ծանոթացնել արտոնագրային համակարգի 

կառուցվածքին և արտոնագրերի ձևերին:  

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա իրականացնել ներմուծման-

արտահանման գործառնություններ, կտիրապետի արտոնագրերի տարբերի 

ձևերի հետ իրականացվող գործընթացերին և միջազգային առևտրի 

պայմաններին: 

Մոդուլի տևողությունը               72 ժամ   

– տեսական պարապմունք    30 ժամ     

- գործնական պարապմունք  42 ժամ   

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած 

լինի ԿՈՄ 5-11-024 «ԼՈԳԻՍՏԻԿ ԿԱՊՈՒՂԻՆԵՐ» 

  ՈՒսումնառության արդյունքները   

             Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է. 



1. Ներկայացնել միջազգային առևտրային գործունեության ձևերը 

2.Տիրապետել միջազգային առևտրի պայմաններին(INCOTERMS) և պատկերացնել 

պարտավորագրերում կիրառվող գները 

3. Իրականացնել ներմուծման-արտահանման գործառնություններ 

4. Ներկայացնել արտոնագրային գործունեությունը 

5. Գնահատել ձեռնարկատիրական ռիսկը 

Գնահատման կարգը. 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշի լիարժեք ապահովումն է 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 1. Ներկայացնել միջազգային առևտրային գործունեության ձևերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է ներկայացնում առևտրի համաշխարհային կենտրոնների դերը ժամանակակից 

պայմաններում, 

բ. Ճիշտ է  կատարում քլիրինգ/անկանխիկ հաշվարկներ/, 

գ. Ճիշտ է ներկայացնում  հանդիպակաց առևտուրը և կարողանում է կատարել 

ներմուծման-արտահանման գործառնություններ: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր առևտրի համաշխարհային 

կենտրոնների դերի, անկանխիկ հաշվարկների կատարման, հանդիպակաց առևտրի, ներմուծման-

արտահանման գործառնությունների  վերաբերյալ` նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում 

եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի միջազգային 

աևտրային գործունեություն իրականացնելու  կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. առևտրի համաշխարհային կենտրոնները, 

բ. անկանխիկ հաշվարկների կատարումը, 

գ. ներմուծման-արտահանման գործառնություների բովանդակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ2. Տիրապետել միջազգային առևտրի պայմաններին(INCOTERMS) և պատկերացնել 

պարտավորագրերում կիրառվող գները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

  ա. Ճիշտ է ներկայացնում ապրանքների տեղաշարժը և վճարումները մի կետից մյուսը, 

  բ.  Ճիշտ է ներկայացնում վճարումները չկատարելու և ապրանքների փոխադրումների 

ժամանակ կորստի կամ փչացումների հետ կապված ռիսկերը և դրանց 

պատասխանատվությունը, 

  գ. Ճիշտ է բնութագրում ներմուծման–արտահանման արտոնագրերը, փաստաթղթերի 

բովանդակությունը և ձևապերպումը պահանջվող ձևով, ապրանքների 

ապահովագրական ձևի որոշումը, վճարումը, 

դ. Ճիշտ է կիրառում միջազգային առևտրի պայմանները և դրանցում ներկայացված 

գները(FX WORKS-գործարանից, FRX-ֆրանկո-փոխադրող, FOR/FOT-ֆրանկո-

վագոն(կառամատույց), FOB-ֆրանկո-նավահանգիստ, FOA-ֆրանկո-օդանավակայան, 

EXS-նավից..., DAF-ապրանքը մատակարարված է մինչև սահման, և այլն): 



Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ապրանքների տեղաշարժերի, 

վճարումները չկատարելու և ապրանքը փչանալու հետ կապված ռիսկերի, ներմուծման-արտահանման 

արտոնագրերի, ապահովագրության ձևի, միջազգային առևտրի պայմանների վերաբերյալ` նյութի 

այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից ճիշտ 

ընտրություն կատարելով ցուցադրի միջազգային աևտրի պայմաններին  և գներին տիրապետելու 

կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. վճարումները չկատարելու հետ կապված ռիսկերը, 

բ. ներմուծման-արտահանման արտոնագրերը, 

գ. ապրանքների ապահովագրումը, 

դ. միջազգային առևտրի պայմանները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ 

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք     6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք   8 ժամ 

  ԱՐԴՅՈԻՆՔ 3. Իրականացնել ներմուծման-արտահանման գործառնություններ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է  գնահատում և ներկայացնում շուկայական իրավիճակը, 

բ.  Ճիշտ է ընտրում արտասահմանյան գործընկերոջը, 

գ. Ճիշտ է բնորոշում պոտենցիալ արտահանողի հետ շփումների համար օգտագործվող 

միջոցառումները, 

դ . ճիշտ է ներկայացնում ներմուծման-արտահանման գործարքների կնքման ձևերը: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային խնդրի առաջադրան միջոցով: 

Առաջարկվող իրավիճակային խնդրում պետք է ներառել նյութ շուկայական իրավիճակի, 

արտասահմանյան գործընկերոջ ընտրության, շփումների համար օգտագործվող միջոցառումների, 

ներմուծման-արտահանման գործարքների կնքման կարգի վերաբերյալ, որպեսզի դրա լուծման ժամանակ 

ուսանողը   ցուցադրի ներմուծման-արտահանման գործառույթներ իրականացնելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. արտասահմանյան շուկայական իրավիճակի վերլուծություն, 

բ. արտասահմանյան գործընկերոջ գնահատում և ընտրություն, 

գ. գործընկերոջ հետ շփումների համար անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառում,, 

դ. ներմուծման-արտահանման գործարքների կնքման կարգը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը իրավիճակային խնիրը լուծել է 

ընդհանուր  առմամբ ճիշտ, համոզիչ և տրամաբանված: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 



             - տեսական պարապմունք    6 ժամ        

 - գործնական պարապմունք  8 ժամ 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 4. Ներկայացնել արտոնագրային գործունեությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է բնութագրում ներմուծման համակարգը, 

բ. Ճիշտ է կիրառում արտոնագրերի տարբեր տեսակները: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում գործնական առաջադրանքի միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի ներկայացնել ներմուծման-արտահանման համակարգի առանձին 

մակարդակների գործառույթները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ներմուծման համակարգի բնութագիրը, 

բ.  արտոնագրերի տեսակները: 

 Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե  ուսանողը առաջադրանքը կատարել է անթերի: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք    6 ժամ        

- գործնական պարապմունք  8 ժամ 

ԱՐԴՅՈԻՆՔ 5. Գնահատել ձեռնարկատիրական ռիսկը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. Ճիշտ է բնորոշում ձեռնարկատիրական ռիսկը և դրա տեսակները, 

բ. Ճիշտ է գնահատում առևտրային ռիսկի մակարդակները, 

գ. Ճիշտ է որոշում առևտրային  ռիսկի վրա ազդող գործոնները, 

դ.  Ճիշտ է ընտրում ձեռնարկատիրական ռիսկի նվազեցման ուղիները: 

Գնահատման միջոցը 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթի առաջադրման միջոցով: 

ՈԻսանողին կառաջարկվի թեսթ, որտեղ կներառվեն հարցեր ձեռնարկատիրական ռիսկի էության, 

տեսակների, մակարդակների, ռիսկի վրա ազդող գործոնների և ռիսկի նվազեցման ուղիների վերաբերյալ` 

նյութի այնպիսի ընդգրկումով, որ ուսանողը թեսթում եղած  հարցերի ճիշտ և սխալ պատասխաններից 

ճիշտ ընտրություն կատարելով ցուցադրի ձեռնարկատիրական ռիսկը գնահատելու կարողությունները: 

Ստորև ներկայացվում են որոշ պարզաբանումներ` 

ա. ձեռնարկատիրական ռիսկի էությունը, 

բ.  ձեռնարկատիրական ռիսկի տեսակները, 

գ. առևտրային ռիսկի մակարդակերը, 

դ. առևտրային ռիսկի վրա ազդող գործոնները, 

ե. ձեռնարկատիրական ռիսկի նվազեցման ուղիները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը թեսթի հարցերին ընդհանուր առմամբ  

ճիշտ է պատասխանել: Ոչ էական սխալներ թույլատրելի են: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները 

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, համակարգիչ պրոյեկցիոն սարք, լրացուցիչ ամսագրեր և նյութեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը 

             - տեսական պարապմունք      6 ժամ        



- գործնական պարապմունք   10 ժամ 

 

 

 

 
 


