ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԵՎԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋԻՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
0514 ԴԻԶԱՅՆ ( ԸՍՏ ՃՅՈՒՂԵՐԻ ) ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
<<ԴԻԶԱՅՆԵՐ>> ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԵՄ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝միջին մասնագիտական
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ դիզայներ

ՏՆՕՐԵՆ
____________________

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՀԻՄՔԸ՝միջնակարգ
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝3տարի 6
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՁԵՎԸ՝առկա

<___> ___________ 20 __ թ.

I.

II. Ժամանակիբյուջեն /շաբաթներով/
Արձակուրդ Ամանոր

Ամփոփիչպետական
ատեստավորում

24

Ամփոփիչպետական
ատեստավ. նախապ.

23

31

17

Պրակտիկա

9
16
3
10

2.08

26
20

27.07

19
13

5.07
12

28
22

6

21
15

29.06

7

14

1

8

24

31
25

17

26

11

19
13

20

27.04

12
6

30.03

23.02

18

208

3.05

52

44

10

11

2

4

2

42

5.04

21

1
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18

:

19

52

12

Մոդուլներիամփոփում

օգոստոս

11

11

22

հուլիս

7

5

21

28

15

հունիս

4

:

7

մայիս

30

:

14

ապրիլ
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1

մարտ

Տեսականուսուցում

փետրվ

29.12

4.01

հունվ.

=
=
=
= =

8

23

30

16
10

17

դեկտեմբեր

24

9
3

2.11

նոյեմբեր

27.10

19
26
13
20

5.10
12

28

6

21
15

22

հոկտեմ

29.09

7

14
8

Կուրսը

1

սեպտեմբեր

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

ընդ
ամե
նը

1
2
3
4
5

0 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ :

X X X

:

Ընդամենը

0
Տեսական
ուսուցում

Ուսումնականպրակտ
իկա
տեսականու
սուցմամբ

◊
Ուսումնականպրակտ
իկա
առանցտեսականուսո
ւցման

X
Նախաավարտական,
արտադրականպրակ
տիկա

։
Մոդուլների
ամփոփում

I
Ամփոփիչպե
տական
ատեստավորում

=
Արձակուրդ,
Ամանոր և
սուրբ ծնունդ

III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՊԼԱՆԸ
Ատեստավորումըստ
կիսամյակների

N
Առարկաներիանվանումըևմոդուլները
Քնն.

1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1
2
3
4
5
6
7
8

Հայոցլեզվիևխոսքիմշակույթիհիմունքներ
Տնտեսագիտության հիմունքներ
Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Իրավունքի հիմունքներ
Պատմություն
Ռուսաց լեզու
Օտար լեզու
Ֆիզիկական կուլտուրա

9
10

Էկոլոգիայի հիմունքներ
Քաղաքացիականպաշտպանությունևարտակարգիրավի
ճակներիհիմնահարցեր

2.

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

Հաղորդակցություն
Անվտանգություն և առաջին օգնություն
Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության
հիմունքներ

Ստուգարք

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
3.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1

Գծանկարչության մասնագիտական գիտելիքների
պարզաբանում
Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման մասնագիտական
պահանջները

2

Բաշխումնըստկուրսերիևկիսամյակների
2- րդկուրս
3-րդ
4-րդ
կիս.
կիս.
17
13
շաբ
շաբ.

Ընդամենը

Տես.
ուսու
ց.

Լաբոր.
ևգործն.
աշխ

72
54
54
36
54
72
72

54
44
48
30
48
12
16

18
6

60
56

32
34

40
38

212

8

204

34

26

36

28
18

8

680

306

358

3տ

54

14

40

54

3տ

60

34

26

60

12

42

3;4տ
5տ
6տ
5տ
5տ
3;4տ
3;4տ
2,3,4,5
,6,7,8,
9
6տ
3տ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

Կուրս
աշխ.

Ուսանողիուսումնականբեռնվածությունը
(ժամ)
Պարտադիրլսարանայինբեռնվածություն
Այդթվում

5տ

18

54

54

36

4-րդկուրս
7-րդ
8-րդ
կիս.
կիս
17
13
շաբ.
շաբ

5-րդկուրս
9-րդ
10-րդ
կիս.
կիս
16
շաբ.
շաբ.

36

4
6

54
54

6

36
54

6

34

26

34

26

32

34

26

32

36
18

168

18

Սեմինա
րպարա
պ-մունք

3-րդկուրս
5-րդ
6-րդ
կիս.
կիս.
17
13
շաբ.
շաբ.

16

154

54
168

6

12

14

40

18
54

140

178

116

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27

Գծանկարում համաչափությունների ընկալման և
կիրառման մեթոդները
Գծանկարում ճեպանկարի ընկալման և կիրառման
մեթոդները
Գծանկարում տարբեր նյութերի կիրառման
անհրաժեշտությունը և օգտագործման տեխնիկան
Գծանկարի կառուցման օրենքները և մեթոդները
Գծակարում ծավալային և տոնային խնդիրների լուծման
մեթոդները
Գունանկարչության մասնագիտական
օրինաչափությունները
Հաստոցային գունանկարչության ժանրերը և
խնդիրները
Մոնումենտալ գեղանկարչության
առանձնահատկությունները
Կերպարվեստում գեղանկարչության
արտահայտչամիջոցները և կոմպոզիցիոն խնդիրները
Գեղագիտություն և արվեստի ճանաչողություն
Երկրաչափական գծագրության հիմնախնդիրները
Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները, օրենքները,
մեթոդները և պահանջները
Երկրաչափական գծագրության պահանջները,
խնդիրները, մեթոդները և հնարավորությունները
Կտրվածքների ֆունկցիոնալ կարևորությունը
պրոեկցիոն գծագրության մեջ
Գունատեսություն
Հորինվածքի կոմպոզիցիայի հիմունքները դիզայնում
Արխիտեկտոնիկա
Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա
Քանդակագործության հիմունքները
Քանդակագործական աշխատանքի
նախապատրաստում
Երկրաչափական մարմինների և պարզ իրերի
քանդակային կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները
Հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի
առանձնահատկությունները, պահանջները և
խնդիրները
Կլոր քանդակի հիմնախնդիրները և կատարման
մեթոդները
Տիպոգրաֆիկա և շրիֆտ
Արվեստի պատմություն և քաղաքակրթություն

36
54
72
72
108
54
72
72
72
36
36
54
54
54
36
36
36
36
18
36

6

30

16

38

8

64

6
18

68
90

10

44

16

56

12

60

72

12

60

72

32
12
14

4
24
40

12

42

10

44

10
10
12
36
8
4

26
24
24

36
54
72
72
72
54
72

36

36
54
54
54
36
36
36
36

10
32

18
36

36

36
2

36

34

36
36
36
36

36

36
2

34

10
22

26
14

36
36
36

28
29

30
31
32

Համաշխարհային արվեստի զարգացման կարևորագույն
դարաշրջանները
Համաշխարհային արվեստի պատմությունը և
զարգացումը ըստ աշխարհագրական
տարածաշրջանների
Հայ կերպարվեստի պատմությունը և նրա զարգացման
օրինաչափությունները
Դիզայնի պատմություն և մեթոդաբանություն
Պլաստիկ անատոմիա
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

36

36
4

36
32

36

36
30

6

36
18

32
12

4
6

1458

434

1024

18

12
8

6
28

54

8

46

72

12

60

54

10

44

72
72

8
18

64
54

54

10

44

54

72

14

58

72

72

10

62

72

54
36
36

10
6
10

44
30
26

54

4

50

72

12

60

72

0

72

54
54

10
48

44
6

36

28

8

36
18
288

180

270

126

270

172

152

ՀԱՏՈՒԿՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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35
36
37
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39
40
41
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43
44
45
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49
50

Դիզայնի նախագծման հիմունքները
Երկրաչափական պարզ ձևերով նախագծային և
կոմպոզիցիոն խնդիրների իրականացում
Բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով
նախագծային առաջարկների իրականացում
Փաթեթի նախագծային առաջարկ գրաֆիկական
ոճավորումով
Երկրաչափական մարմինների կառուցվածքային
հիմքով նոր էլեմենտների ձևավոևում
Պարզ ֆունկցիոնալ կենցաղային իրի նախագծում
Բնակելի ֆունկցիոնալ տարածքի կարճատև նախագծի
/կլաուգուրա/ կատարում
Ֆիրմային նշանի կամ ապրանքանիշի գրաֆիկական
նախագիծ
Միջավայրի կազմակերպման դեկորատիվ էլեմենտի
նախագիծ
Պլակատի գրաֆիկական պահանջները, կիրառման
ոլորտները և առանձնահատկությունները
Արտադրական ուսուցում և աշխատանք նյութի վրա
Արտադրական պրոցեսներ, հաստոցներ, գործիքներ
Մանրակերտի պատրաստման նյութերը և կիրառման
հնարավաորությունները
Փնտրողական /էսքիզային/ մանրակերտի
պատրաստում պարզ նյութերով
Ծավալային լուծումներով իրի մասշտաբային
մանրակերտի պատրաստում ժամանակակից նյութերով
Մանրակերտում կիրառվող նյութերի մշակման,
հարդարման ձևերն ու մեթոդները
Էրգոնոմիկա և ֆունկցիոնալ վերլուծություն
Բիոնական նախագծային արվեստում
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Դիզայն լուսանկարչություն
Համակարգչային գրաֆիկայի ժամանկակից
հնարավորությունները
Համակարգչային գրաֆիկական ծրագրեր
Կետային գրաֆիկա /Adobe Photoshop/
Վեկտորային գրաֆիկա /Corel Draw/
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IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
1
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Գրաֆիկա
Կոլաժ

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ
1
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4

Կիսամյակ
2
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6
8

ՈՒսումնական
Մասնագիտական
Մասնագիտական
Նախաավարտական
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Շաբաթ
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7
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42

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-իցհուլիսի 5-ըշրջանում
Երկուհամալիրպետականքննություն՝ընդհանուրմասնագիտականևհատուկմասնագիտականմոդ
ուլներից

1
2
3

VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
Դիզայն-նախագծային
Գծագրական երկրաչափության
Գունատեսության և կոմպոզիցիայի հիմունքների

4
5
6
7

Արվեստի և դիզայնի պատմության
Նյութագիտության և նյութերի տեխնոլոգիայի
Գծանկարի և գունանկարի
Քանդակագործության

1

էրգոնոմիկայի

2
3

մակետավորման
լուսանկարչության

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
ՄԱՐԶԱԿԱՆՀԱՄԱԼԻՐ
1
2

Մարզադահլիճ
Մարզահրապարակ

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆՊԼԱՆԻՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

1.

ՈՒսանողներիգիտելիքներիյուրացմանմակարդակըստուգելու,
ինչպեսնաևուսումնառությանարդյունավետությունըվերահսկելունպատակով,
հաստատությանուսումնամեթոդականխորհրդիորոշմամբկարողենանցկացվելառանձինառարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/
քննություններ, ստուգարքներ,
ստուգողականաշխատանքներ։Ստուգարքներն,
այդթվում՝տարբերակված,
անցկացվումենառարկայի
/մոդուլի/
համարսահմանվածժամերիհաշվին։Ըստառարկաների
/մոդուլների/՝ստուգողականաշխատանքներիթիվըհաստատումէուսումնամեթոդականխորհուրդը։ՔննություններիևստուգարքներիանցկացմանկարգըսահմանումէՀՀկրթությանևգիտ
ությաննախարարությունը։
2.
Լաբորատորաշխատանքների,
օտարլեզուների,
համակարգչային,
գործնական,
սեմինար,
ֆիզիկականկուլտուրայի,
ինչպեսնաևուսումնամեթոդականխորհրդիկողմիցերաշխավորածառանձինառարկաների
/մոդուլների/
գծովուսումնականպարապմունքների,
կուրսայիննախագծմանևարհեստանոցներումարտադրականուսուցմանժամանակուսումնականխումբըբյուջետայինֆինանսավորմանդեպքումկարողէբաժանվելենթախմբերի՝յուրաք
անչյուրումառնվազն
8
ուսանող՝ելնելովուսուցանվողառարկայի
/մոդուլի/
յուրահատկությունից։Համապատասխանմիջոցներիառկայությանպայմաններումուսումնականպարապմունքներըկարողենանցկացվելառանձինուսանողներիհետ
/անհատականպարապմունքներ,
ուսուցմանանհատականստեղծագործականձևերևայլն/։ՈՒսումնամեթոդականխորհրդիորոշմամբառանձինառարկաների
/մոդուլների/
տեսականդասընթացըկարողէկազմակերպվելհոսքայինպարապմունքիձևով։ՈՒսումնամեթոդականխորհրդիորոշումներնուերաշխավորություններըուսումնականտարվասկզբումքն
նարկումէքոլեջիխորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։
3.
Նախասիրականառարկաները,
դրանցծավալըևուսուցմանժամկետը,բայցոչավելի,
քանշաբաթը
4
ժամ,
որոշումէքոլեջը։Ամբիոնների,
առարկայական
/ցիկլային/
հանձնաժողովներիկողմիցներկայացվածնախասիրականառարկաներիծրագիրըհաստատումէքոլեջիուսումնամեթոդականխորհուրդը։
4.
Ֆիզիկականկուլտուրայիառարկայականծրագրովնախատեսվածնյութըկարողէիրացվելնաևարտաուսումնականպարապմունքներիտարբերձևերով՝մարզականակումբներում,
սեկցիաներում, խմբակներում։
5.
ՈՒսումնականգործընթացիժամանակացույցը,
ելնելովտեղականպայմաններից,
կարելիէփոփոխել՝պարտադիրպահպանելովտեսականևգործնականուսուցման,
մոդուլներիամփոփման,
պրակտիկայի,
արձակուրդիընդհանուրտևողությունը։ԱմանորիևՍուրբծննդիտոներիշաբաթըքոլեջըհաշվիէառնումյուրաքանչյուրտարվաաշխատանքայինժամանակացույցըկազմելիս:
6.
Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովներիներկայացրածխորհրդատվություններիանցկացմանձևըհաստատումէուսումնամեթոդականխորհուրդը։
7.
Պետականկառավարմանլիազորվածմարմնիկողմիցհանձնարարվածփաստաթղթերիուսումնասիրումըկատարվումէհամապատասխանառարկաներիժամերիհաշվին։
8.
Պահուստայինժամերըտնօրինումէքոլեջը՝ուսումնամեթոդականխորհրդիորոշմամբ՝ՀՀկրթությանևգիտությաննախարարությանսահմանածկարգիպահանջներինհամապատասխան։
9.
ՈՒսումնականպրակտիկանկարողէանցկացվելկենտրոնացված,
կամտեսականպարապմունքներիհետհաջորդաբար՝պահպանելովպլանովնախատեսվածժամաքանակը։Պրակտիկայիանցկացմանժամկետըկարելիէտեղաշարժելուսումնականտար
վանույնկիսամյակիընթացքում։Պրակտիկայիյուրաքանչյուրձևավարտվումէհաշվետվությամբ՝գնահատումով։
10. Նախաավարտականպրակտիկանանցէկացվումկենտրոնացվածկարգով, ուսումնականպլանովնախատեսվածժամկետներում։
11. Քոլեջը, ելնելովանհրաժեշտությունից, կարողէստեղծելլրացուցիչկաբինետներ, մասնագիտացվածլսարաններ։

ՄՈԴՈւԼԻԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈւԹՅՈւՆ»
Մոդուլիդասիչը

ԱՀ-Հ-3-11-001

Մոդուլինպատակը

Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային
հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում
նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունները:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսական ուսուցում` 14 ժամ
գործնական պարապմունք` 40 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն։

Ուսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման
համար,
2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
3) կիրառիանուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,
5) խթանի համագործակցության ձևավորմանը, շարունակական գործընկերության համար ստեղծի նախապայմաններ:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

Ուսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման
համար

Կատարմանչափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունն անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների
համար,
2) ճիշտ է ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերն ու բաղադրիչները,
3) ճիշտ է ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակներն ու բաղադրիչները,
4) շփման հնարավորությունը ճիշտ է ուղղորդում նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները ճիշտ է օգտագործում գործնական հաղորդակցության մեջ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու
դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝

նպատակային

հաղորդակցման

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

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4ժամ

Ուսումնառությանարդյունք 2

Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

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

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ
պատրաստել զեկույց և հաղորդում, կառաջադրվեն թեմատիկ քննարկումներ, որոնց ընթացքում ուսանողը հանդես կգա իր
հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և
թեստերը),

նպատակահարմար

է

կիրառել

արդյունքի

ուսուցման

ընթացքում՝

ելնելով

առաջացած

ընթացիկ

իրավիճակներից։Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանումհարցերին, խոսքը կառուցում
է հստակ և նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
Ուսումնառությանարդյունք 3

տեսական ուսուցում` 4 ժամ
գործնական աշխատանք` 6 ժամ
Կիրառելանուղղակի հաղորդակցման ձևերը
1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,
2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,
3) նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և այլ
տեխնիկական միջոցներ,
4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,
5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,
6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,
7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ
կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,

կառաջադրվի թեմա, որի

վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից

հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարարվի բանավոր հակիրճ միտքը վերածել
գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային ինֆորմացիան և
ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը,
թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողըճիշտ է պատասխանումհարցերին և 80% ճշգրտությամբ կատարում է
հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, նյութեր, քննարկման ենթակա

մշակված թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ,

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։
Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

Ուսումնառությանարդյունք4

Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

Կատարմանչափանիշներ

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

Գնահատման միջոցը

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

նպատակահարմար

է

կիրառել

արդյունքի

ուսուցման

ընթացքում՝

ելնելով

առաջացած

ընթացիկ

իրավիճակներից։Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում
հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ
գործնական աշխատանք`

8 ժամ

Ուսումնառությանարդյունք5.

Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունակական գործընկերության համար

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ,
ցուցահանդեսներ և այլն),
2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,
3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,
4)օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու
համար,
5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,
6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Թեստերի
միջոցով ստուգվում են համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի համար դրանց
կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի գործընկերոջ վերաբերյալ
տեղեկատվություն և դրանք օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ Կառաջադրվեն իրավիճակային
խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և հետադարձ կապ ապահովելու
համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է
կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։Արդյունիքի ձեռքբերումը
բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻԱՆՎԱՆՈւՄԸ<<ԱՆՎՏԱՆԳՈւԹՅՈւՆԵՎԱՌԱՋԻՆՕԳՆՈւԹՅՈւՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԱՀ-ԱԱՕ-3-11-001

Մոդուլինպատակը
Սովորողի մոտ ձևավորել

աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու,
հավանական

վտանգները

և

վթարները

կանխարգելելու,

արտադրական

վթարների

դեպքում՝

անվտանգության

միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն ցուցաբերելու կարողություններ:
Մոդուլիտևողությունը

60ժամ
տեսական ուսուցում` 34 ժամ
գործնական պարապմունք` 26 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն։

Ուսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները,
2) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ,
3) ցուցաբերի առաջինօգնություն:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարնախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

Ուսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

Կատարմանչափանիշներ

1)ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման
անհրաժեշտությունը,
2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,
3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,
4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,
5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,
6)ճիշտ է ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր
անվտանգության հիմնական կանոնների, դրանց պահպանման անհրաժեշտության և չպահպանելու դեպքում հնարավոր
հետևանքների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի որոշակի բնագավառի (աշխատավայրի) համար ներկայացնել անվտանգության
կանոնների առանձնահատկությունները, համեմատել առնվազն երկու բնագավառ։Ստորև ներկայացվում է արդյունքի

ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
1.անվտանգության հիմնական կանոններն՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,
2.տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության

կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,
3.հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության

կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,
4.էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։
5.կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։
Արդյունիքի

ձեռքբերումը

բավարար

է,

եթե

ուսանողը

ճիշտ

է

պատասխանում

հարցերին

և

կատարում

հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ
գործնական աշխատանք` 6 ժամ

Ուսումնառությանարդյունք2

Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

Կատարմանչափանիշներ

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

դժբախտ պատահարների փաստաթղթային

ձևակերպումների կարգը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց
կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման ևկոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։
Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային ձևակերպումներ
բաղադրիչները։ Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում
հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 14 ժամ
գործնական աշխատանք` 10 ժամ

Ուսումնառությանարդյունք3

Ցուցաբերել առաջինօգնություն

Կատարմանչափանիշներ

1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,
2) ճիշտ է ներկայացնում առաջինօգնության գործողությունների քայլերը,
3) ճիշտ է կատարումարհեստականշնչառությանևսրտիաշխատանքիվերականգնման գործողությունը,
4)ճիշտ է կատարում արյանհոսքիդադարեցման ևբացվնասվածքների վիրակապման գործողությունը,
5)ճիշտ է կատարում այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու
գործողությունները,
6) ճիշտ է կատարում վիրակապման և անշարժացման գործողությունը` տարբեր կոտրվածքների դեպքում,
7) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր առաջին օգնության հիմնական կանոնների և գործողությունների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի
ցուցադրել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։Արդյունքի
գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել
արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե
ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ
գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻԱՆՎԱՆՈւՄԸ«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈւՆԵՈւԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ՀՄՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐ»
Մոդուլիդասիչը

ԱՀ-ԱԳՀ-3-11-001

Մոդուլինպատակը

Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների
ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում
անհրաժեշտ աշխատանքային մշակույթ ու էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ
հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու ու համապատասխան լուծումներ
տալու կարողությունների ձևավորմանը:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսական ուսուցում`

12 ժամ

գործնական պարապմունք` 42 ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն։

Ուսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) փնտրի և գտնի աշխատանք,
2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,
3) արդյունավետաշխատիթիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,
4) ներկայացնի աշխատանքումհաջողությանհասնելունախապայմանները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարնախատեսվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

Ուսումնառությանարդյունք 1

Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,
2)կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական աշխատատեղը
(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքիորոնմանժամանակակիցմիջոցներըևտեխնոլոգիաները,
3)ճիշտ է կազմումգրավորինքնակենսագրություն (CV),
4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,
5)ներկայացնում է աշխատանքիընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության ևաշխատանքիցազատվելուհիմնական
ընթացակարգերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի իրավունիքների և
պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, աշխատանքիընդունվելու,
աշխատանքի փոփոխության ևաշխատանքիցազատվելուհիմնական ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել
ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական աշխատատեղ(եր)՝ օգտվելով տարբեր բազաներից,
վերլուծել հավաքագրված տվյալները և պլանավորել աշխատանքի ընդունվելու իր գործողությունները։Կառաջադրվի
դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ
կողմերը` հիմնավորելով և լինելով համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։ Արդյունիքի
ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում է բոլոր հանձնարարությունները և
առաջադրանքները։

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում էեն տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ
աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, պայմանագրեր
և այլն),

տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական գրականություն, նյութեր և

իրավիճակային խնդիրներ։
Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

Ուսումնառությանարդյունք 2

Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական

պահանջները,
2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,
3)ներկայացնում է գործընկերներինկատմամբհարգալիցվերաբերմունքիևարդյունավետհաղորդակցվելու
օրինակներ,
4)առաջադրվածիրավիճակումցուցաբերումէ պատրաստակամություն և պատասխանատվությանդրսևորումներ,
5)ցուցաբերումէգործընկերոջըևղեկավարինուշադիրլսելուևհասկանալու կարողություններ։
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և ստորաբաժանումների,
աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին
ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում
«նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ հաղորդակցման կարողություն, շփվել
գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, որով հնարավոր կլինի գնահատել

նոր

աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև
ուսանողիուշադիրլսելուևհասկանալու կարողությունները:Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է
պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

իրավահարաբերությունների

և

կանոնների

վերաբերյալ

նորմատիվ

ակտեր,

մասնագիտական

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։
Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

Ուսումնառությանարդյունք 3

Արդյունավետաշխատելթիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնում է կազմակերպությաննպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանիքի և

10 ժամ

միջանձնայինհարաբերությունների կարևորությունը,
2)ներկայացնում է թիմայինաշխատանքիհիմնականսկզբունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,
3)դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունքգործընկերներինկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի

դրսևորման,
4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,
5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։
Գնահատման միջոցը

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

կտրվեն

հարցեր

կազմակերպության

և

թիմային

նպատակի

սահմանման,

թիմայինաշխատանքիհիմնականսկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ:Կստեղծվի աշխատանքային
պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ
հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով պատշաճությունը և
հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի տարբեր դրսևորումների
պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային դրսևորումների օրինակներ
կարող են հանդիսանալ անձնական անհարգալից վերաբերմունքը, աշխատանքային պարտականությունների կատարման
թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների գերադրում կամ ստորադասում, թիմային
զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։ Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է

պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր հանձնարարությունները։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 4

Ներկայացնել աշխատանքումհաջողությանհասնելունախապայմանները

Կատարմանչափանիշներ

1)բացատրում էաշխատանքայինկարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային
հաջողությունների հասնելու գործում,
2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը
աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,
3)բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային
հաջողությունների հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության
հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։
Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, պատասխանատվության,
մասնագիտական

կարողությունների

պարբերական

կատարելագործման,

նախաձեռնողականության

և

նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորության
վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումն ուսանողի մոտ կդիտարկվի նաև գործնական
ուսուցման գործընթացում:Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է պատասխանում հարցերին,

կատարում բոլոր հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի
նկատմամբ։
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

Ուսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳԾԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5 – 12-001

Մոդուլինպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողիններկայացնելգծանկարըորպեսկերպարվեստիբոլորճյուղերիհիմք:
Տալգիտելիքներգծանկարիբազմաթիվտեխնիկականևմեթոդականմիջոցների,
ինչպեսնաևգծանկարիհիմնականսկզբունքներիմասին:

Մոդուլիտևողությունը

18 ժամ
տեսականուսուցում՝6ժամ
գործնականաշխատանք՝12ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիգծանկարըորպեսկերպարվեստիբոլորճյուղերիևմասնագիտականուսուցմանհիմք,
2) ներկայացնի գծանկարի բազմաթիվ տեխնիկական և մեթոդական միջոցները, առարկայական միջավայրիև բնության

ընկալմանու վերարտադրման մեթոդները,
3) ներկայացնի նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները,
4) ներկայացնի գրաֆիկական արվեստի առանձնահատկությունները և ճյուղերը,
5) ներկայացնի հանձնարարվող նկարչակ անաշխատանքների ընդունվածչափերը, նյութերը և մատուցմանձևերը,
6) բացատրի գծանկարում առաջադրանքների կատարման պարզից-բարդսկզբունքը:
Մոդուլի գնահատմանկարգը

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնե լգծանկարը որպես կերպարվեստի բոլոր ճյուղերի և մասնագիտական ուսուցման հիմք

Կատարման չափանիշներ

1) կարողանում է ներկայացնե լգծանկարի դերը գրաֆիկական արվեստում,
2) կարողանում է ներկայացնել գծանկարի դերը գունանկարչությունում,
3) կարողանում է ներկայացնել գծանկարի դերը քանդակագործության մեջ,
4) կարողանում է ներկայացնել գծանկարի դերը ճարտարապետության մեջ և դիզայնում:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կոնկրետ հարցեր կառաջադրվեն գծանկարը որպես կերպարվեստի բոլոր ճյուղերի և մասնագիտական ուսուցման
հիմք ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր, պետք է լինի ճիշտ պատասխաններ:
Արդյունքի ձեռք բերումը բավարար է, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխան և էսքիզները կատարված լինեն ճիշտ տվյալ
արվեստի ճյուղին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է գրականություն, արվեստի

ռեսուրսները

ստեղծագործությունների հանրագիտարան, մեծ վարպետների ալբոմներ, սկավառակներ՝ ցուցահանդեսների և
թանգարանների, արվեստանոցային պայմաններ գծանկարները կատարելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ՈՒսումնառությ անարդյունք 2
Կատարման չափանիշներ

Ներկայացնե լգծանկարի բազմաթիվ տեխնիկական ևմեթոդական միջոցները, առարկայական միջավայրի և բնության
ընկալման ու վերարտադրման մեթոդները
1) կարողանում է ներկայացնե լգծանկարի տեխնիկական միջոցները,
2) կարողանում է ներկայացնե լգծանկարի մեթոդական ձևերն ու միջոցները,

3) կարողանում է ներկայացնել առարկայական միջավայրիև բնության ընկալմանու վերարտադրման ձևերն ու սկզբունքները,
4) կարողանում է ներկայացնել բնության ընկալման ու վերարտադրման օրինաչափությունները:
Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր գծանկարի բազմաթիվ տեխնիկական միջոցների, բնության ընկալման և
վերարտադրման մեթոդների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն և գծանկարում
օգտագործում է տեխնիկական միջոցները, գծանկարի մեթոդական ձևերը, վերաարտադրման ձևերն ու սկզբունքները:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսումնական պրոցեսում անհրաժեշտ է օգտագործել ուսուցողական

ռեսուրսները

գրականություն, մեծ վարպետների աշխատանքների վերատպություններ, (ռեպրադուկցիաներ): Նպատակահարմար է
գործնական պարապմունքներն անցկացնել արվեստանոցում՝ նկարչական հաստոցի (մոլբերտների) և լուսանկարչական
պարագաների օգնությամբ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարում է հեռանկարչական մեթոդները պարզ երկրաչափական ձևերի գծանկարում,
2) կիրառում է հեռանկարչական մեթոդներն առարկայական պատկերներում,
3) կիրառում է հեռանկարչական մեթոդները միջավայրային պատկերներում:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր նկարչական հեռանկարչության մեթոդների և սկզբունքների մասին:
Արդյունքի ձեռք բերումը բավարար է, եթե ուսանողը բավարար պատասխան է տալիս մեթոդների և սկզբունքի վերաբերյալ և
կատարում է գործնական աշխատանք գծանկարից: Օգտագործելով գիտելիքները պարզ երկրաչապական մարմիններով
նատյուրմորտում, կենցաղային առարկաներով նատյուրմորտում, ինչպես նաև հեռանկարչության մեթոդը միջավայրային
պատկերներում՝ արվեստանոց, բնանկար:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ֆոնդերում պահված լավագույն

ռեսուրսները

աշխատանքները, ուսումնասիրել վերատպություններ մեծ վարպետների նատյուրմորտներից, բնապատկերներից: Գործնական
աշխատանքը կատարել արվեստանոցային պայմաններում, անպայման օգտագործելգիպսե երկրաչափական մարմիններ,
կենցաղային առարկաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել գրաֆիկական արվեստի առանձնահատկությունները և ճյուղերը
1) ներկայացնում է գրաֆիկական արվեստի առանձնահատկությունները և ճյուղերը,
2) ներկայացնում է գծանկարի անփոխարինելի դերը գրաֆիկայում,

Կատարման չափանիշներ

3) ներկայացնում է գծանկարում պատկերային մասի ճիշտ տեղադրումը,
4) ներկայացնում է գծանկարում համաչափությունների և տոնային հարաբերությունների առանձնահատկությունները,
5) ներկայացնում է նյութի ընկալման և ֆակտուրային լուծման տեխնիկական հնարքները գծանկարում:
ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր գրաֆիկական արվեստի առանձնահատկությունների ու ճյուղերի վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը բավարար է, եթե ուսանողը ներկայացնում է գծանկարի դերը գրաֆիկական արվեստում, նրա

Գնահատման միջոցը

անփախարինելի դերը գրաֆիկայում, գործնական աշխատանքում՝ գծանկարում ճիշտ է տեղադրում պատկերային մասը,
պահպանում է համաչափություններն ու տոնային հարաբերությունները և ճիշտ լուծում է տալիս նյութի ընկալման և
ֆակտուրային տեխնիկական հնարքներին:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է արվեստանոցային պայմաններ, նկարչական բոլոր պարագաներով, ֆոնդում

ռեսուրսները

պահպանված լավ նմուշների ուսումնասիրություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել հանձնարարվող նկարչական աշխատանքների ընդունված չափերը, նյութերը և մատուցման ձևերը
1) ներկայացնում է գրաֆիկական աշխատանքների կատարման ընդունված չափերը, ըստ ֆորմատների,

Կատարման չափանիշներ

2) ներկայացնում է գրաֆիկայում կիրառվող նյութերն իրենց տեխնիկական հնարքներով և բազմազանությամբ,
3) ներկայացնում է կատարվող գրաֆիկական աշխատանքների մատուցման ձևերը:
ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր գծանկարում ընդունված չափերի (ֆորմատներ) նյութերի և մատուցման ձևերի

Գնահատման միջոցը

վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսություն: ՈՒսումնառության ընթացքում օգտագործել ուսուցողական գրականություն, ֆոնդում պահպանված

ռեսուրսները

գծանկարների օրինակներ և վերատպություններ մեծ վարպետների աշխատանքներից:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 6

Բացատրելգծանկարումառաջադրանքներիկատարմանպարզից-բարդսկզբունքը

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացատրում գծանկարում առաջադրանքների կատարման պարզից-բարդ սկզբունքը,
2)ճիշտ է ներկայացնում երկրաչափական մարմինների պատկերային ընկալման և վերարտադրման սկզբունքները,
3)ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի և բնանկարի պատկերայինև հեռանկարային ընկալման ուկատարման օրենքները և
սկզբունքները,
4)Ճիշտ է ներկայացնում բնորդի և կոմպոզիցիոն աշխատանքների կատարման տեխնիկական և նյութերի կիրառման
հնարավորությունները

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր՝ օգտագործելով պարզից-բարդ սկզբունքը, Դյուրերի մարմինների պարզեցման մեթոդը:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե գործնական առաջադրանքում ճիշտ կներկայացնի երկրաչափական պատկերների
ընկալման և վերարտադրման սկզբունքները, նատյուրմորտի և բնանկարի պատկերային ու հեռանկարային ընկալման և
կատարման սկզբունքները, ինչպես նաև բնորդի և կոմպոզիցիոն աշխատանքների կատարման տեխնիկական և նյութերի
կիրառման հնարավորությունները:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսության և գործնական աշխատանքների համար անհրաժեշտ են ձեռնարկներ՝ գծանկարում կառուցման միջոցների

ռեսուրսները

վերաբերյալ, վերատպություններ, ալբոմներ, գործնական աշխատանք կատարելու համար արվեստանոցում օգտագործել
երկրկաչափական պարզ մարմիններ, կենցաղային առարկաներ, ինչպես նաև բնորդ

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԹՂԹԻ ՎՐԱ ԳԾԱՆԿԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-002

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ թղթի վրա գծանկարի ճիշտ տեղադրման պահանջների վերաբերյալ և
դրանք գործնականում կիրառել ու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ

տեսակ անուսուցում՝ 14 ժամ
գործնական աշխատանք՝40 ժամ
Մուտքային պահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12 -001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի գծանկարի տեղադրման մեթոդները և պահանջները,
2) ներկայացնի նատյուրմորտի մասշտաբային ընկալման խնդիրը,
3) ներկայացնի գծանկարի տեղադրման պահանջները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել գծանկարիտեղադրման մեթոդները և պահանջները

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կիրառում գծանկարի տեղադրման մեթոդները գիպսե երկրաչափական մարմիններով նատյուրմորտում,
2) ճիշտ է կիրառում տեղադրման օրենքները նատյուրմորտի հորիզոնական և ուղղահայաց առանցքներով,
3) ճիշտ է տեղաբաշխում առաջարկված չափի մեջ նկարվող իրերի պատկերները,
4) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի տեղադրումը` հաշվի առնելով հորիզոնի գիծը:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվի գործնական աշխատանք՝ երկրաչափական մարմիններով նատյուրմորտ, օգտագործելով հորիզոնական և
ուղղահայաց առանցքների տեղադրման մեթոդները, անպայման հաշվի առնելով հորիզոնի գիծը:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական աշխատանքում ցուցաբերում է անհրաժեշտ իմացություն
գծանկարի տեղադրման մեթոդների և պահանջների վերաբերյալ:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանքի համար անհրաժեշտ են արվեստանոցային պայմաններ, համապատասխան առարկաներ

ռեսուրսները

նատյուրմորտի համար և ածխատանքի կատարում նկարչական հաստոցի վրա: Օգտագործել A2 ֆորմատի թուղթ, ածուխ,
սանգինա և մատիտներ, ռետին:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել նատյուրմորտի մասշտաբային ընկալմանխնդիրը

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է նատյուրմորտում օգտագործվող իրերի մասշտաբային փոխհարաբերությունը,
2) ներկայացնում է նատյուրմորտի ծավալային ընկալման առանձնահատկությունը,
3) ներկայացնում է նատյուրմորտի ընկալման դաշտի կարևորությունը,
4) ներկայացնում է նատյուրմորտում կիրառվող իրերի տեղադրման փոխհարաբերությունը:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր նատյուրմորտի մասշտաբային ընկալման խնդիրների վերաբերյալ և նրանց
մասշտաբային փոփոխությունների, նատյուրմորտի ծավալային ընկալման առանձնահատկությունների, նատյուրմորտի
ընկալման դաշտի կարևորության, նատյուրմորտում կիրառվող իրերի տեղադրման փոխհարաբերությունների մասին:
Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքի ժամանակ կցուցաբերի
նատյուրմորտի մասշտաբային ընկալման խնդիրների իմացություն:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսության և գործնական աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ուսուցողական գրականություն, մեծ

ռեսուրսները

վարպետների աշխատանքների վերատպություններ: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել
արվեստանոցում՝ նկարչական հաստոցի և մյուս նկարչական պարագաների օգնությամբ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել գծանկարի տեղադրման պահանջները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է թղթի հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերում տեղադրման պահանջները,
2) ներկայացնում է տեղադրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ձևերը և մեթոդները,
3) ներկայացնում է նատյուրմորտի տեսողական չափման մեթոդները և կիրառվող գործիքները:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն գծանկարի տեղադրման պահանջների վերաբերյալ հարցեր:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը գործնական աշխատանքում՝ նատյուրմորտում ճիշտ է օգտագործում
հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերում տեղադրման պահանջները, ճիշտ է օգտագործում նատյուրմորտում տեղադրման
չափման մեթոդները, կարողանում է նպատակային օգտագործել կիրառվող գործիքները:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանքի համար անհրաժեշտ են ֆոնդում պահվող գծանկարի օրինակներ, մեծ վարպետների ալբոմներ,

ռեսուրսները

ինչպես նաև չափման գործիքների հետ ճիշտ օգտագործման կանոններ, անհրաժեշտ են արվեստանոցային պայմաններ,

ինչպես նաև նատյուրմորտի համար տարբեր առարկաներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-003

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ գծանկարում համաչափությունների ճիշտ ընկալման վերաբերյալ և դրանք
գործնականում կիրառելու կարողություններ ու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 30ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12- 002 <<Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման
մասնագիտական պահանջները>> մոդուլը:

ՈՒսումնառության

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

արդյունքները

1) ներկայացնի համաչափությունների ընկալման կարևորությունը գծանկարում,
2) ներկայացնի ծավալային և հարթային պատկերների համաչափությունների ընկալման առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնի համաչափությունների կիրառման օրենքները տարածական պատկերներում:

Մոդուլի գնահատմանկարգը

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելհամաչափություններիընկալմանկարևորությունըգծանկարում

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէնատյուրմորտիիրերիհամաչափություններիընկալմանձևերը,
2) ներկայացնումէգիպսեդեկորատիվհարթաքանդակիհամաչափություններիընկալմանառանձնահատկությունները,
3) ներկայացնումէբարդդեկորատիվպատկերներիհորիզոնականևուղղահայացառանցքայինհամաչափությունները,
4) ներկայացնումէպատկերներիհամաչափություններիփոխհարաբերությունը:

Գնահատման միջոցը

Կոնկրետ հարցադրումների միջոցով բացահայտել ուսանողի՝ գծանկարում համաչափությունների ընկալման խնդիրների

վերաբերյալ գիտելիքները:
Արդյունքի ձեռք բերումը բավարար է, եթե ուսանողը, բացի հարցադրումներից, գործնական առաջադրանքում կարողանում է
ճիշտ կատարել նատյուրմորտում դրված իրերի համաչափությունները, գիպսե դեկորատիվ հարթաքանդակի
համաչափությունները և պատկերների միմյանց նկատմամբ համաչափությունների փոխհարաբերությունները:
Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանքում ուսուցման համար անհրաժեշտ են համաչափությունների վերաբերյալ համապատասխան

ռեսուրսները

գրականություն, ֆոնդերում պահպանված լավագույն աշխատանքների ուսումնասիրություն, մեծ վարպետների ալբոմներ,
արվեստանոցային պայմաններ, նատյուրմորտի առարկաներ, դեկորատիվ հարթաքանդակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնելծավալայինևհարթայինպատկերներիհամաչափություններիգործնականկիրառմանառանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնումէերկրաչափականմարմիններիհամաչափություններիընկալմանսկզբունքը,
2) ներկայացնումէծավալայինիրերովնատյուրմորտիպրակտիկպատկերմանտեխնիկականհնարքները,
3) ներկայացնումէհամաչափություններիկիրառմանկարևորությունըհարթայինպատկերներում,
4) ներկայացնումէ մարդուգլխիպատկերմանհամաչափություններիօրենքները,
5) ներկայացնումէմարդումարմնիպատկերմանանատոմիականհամաչափությունները:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցադրումներ ծավալային և հարթային պատկերների համաչափությունների գործնական կիրառման
առանձնահատկությունների մասին:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքի կատարման ժամանակ ցուցաբերում է նյութի
անհրաժեշտ իմացություն և գծանկարում ցույց է տալիս երկրաչափական մարմինների համաչափությունները, ծավալային
իրերով նատյուրմորտում պատկերներում տեխնիկական հնարքները, կարողանում է ճիշտ կիրառել համաչափությունները
հարթապատկերային առաջադրանքներում, համաչափություն ճշգրտիտ օգտագործում է մարդու գլխի և ֆիգուրայի կառուցման
ժամանակ:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է համապատասխան գրականություն (մարդու անատոմիա): Գործնական աշխատանքը

ռեսուրսները

պետք է անպայման կատարվի արվեստանոցային պայմաններում, նկարչական պիտույքների կիրառմամբ: Անհրաժեշտ են
բնորդներ՝ գլխի և ֆիգուրայի համաչափությունները նկարելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնելհամաչափություններիկիրառմանօրենքներըտարածականպատկերներում

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնումէհամաչափություններիճշգրիտվերարտադրումըբնապատկերում,
2) ներկայացնումէհամաչափություններիգրագետկիրառումըճարտարապետականկառույցում,
3) ներկայացնումէհամաչափություններիհիմնախնդիրներըկոմպոզիցիոնաշխատանքներում,
4) ներկայացնումէհամաչափություններիկիրառմանճշգրտությունընկարչականհեռանկարում:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կոնկրետ հարցեր կառաջադրվեն՝ համաչափությունների կրառման օրենքները տարածական պատկերներում:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը բնապատկերում, ճարտարապետական կառույցում, կոմպոզիցիոն
աշխատանքներում, նկարչական հեռանկարում ճիշտ է օգտագործում համաչափությունների կիրառման օրենքը:

Մեթոդաբանությունը և

Դասախոսություն, գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է համապատասխան գրականություն, մեծ վարպետների

ռեսուրսները

աշխատանքների վերատպություններ: Կոմպոզիցիոն տարածական պատկերներում օգտագործել համաչափությունների
կիրառման օրենքները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄՃԵՊԱՆԿԱՐԻԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-004

Մոդուլի նպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողինտալճեպանկարիընկալմանևկիրառմանմեթոդներիվերաբերյալգիտելիքներևդրանքգործնակա
նումկիրառելուկարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

54 ժամ
տեսական ուսուցում` 16 ժամ
գործնական աշխատանք` 38 ժամ

Մուտքային պահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-003
<<Գծանկարումհամաչափություններիընկալմանևկիրառմանմեթոդները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

արդյունքները

1) ներկայացնի ճեպանկարի կատարման մեթոդները,
2) ներկայացնի ճեպանկարի կատարման նյութերը,
3) ներկայացնի ճեպանկարի կատարման պահանջները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել ճեպանկարիկատարմանմեթոդները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնումէճեպանկարըորպեսգծանկարիարագկատարվողնախնականտարբերակ,
2) ներկայացնումէճեպանկարը որպեսգծանկարիուսուցմանվարժանք,
3) կատարումէմարդու, կենդանիներիևշրջակամիջավայրիճեպանկարներ,
4) ներկայացնումէճեպանկարիկատարմանմեթոդները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի, գործնական աշխատանքի միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի
շրջանակը պետք է բացահայտի ճեպանկարի կատարման մեթոդները, ճեպանկարը որպես գծանկարի արագ կատարվող
նախնական տարբերակ գործնական աշխատանքով, որպես գծանկարի ուսուցման վարժանք, պարզ առարկաներից,
կենդանիներից, թռչուններից մինչև մարդ, շրջակա միջավայր:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքի միջոցով: ՈՒսուցման համար

ռեսուրսները

անհրաժեշտ են ուսումնական ձեռնարկներ, պահոցներում պահված լավ օրինակներ: Նպատակահարմար է գործնական
աշխատանքը կատարել արվեստանոցում, կենդանաբանական այգում, բուսաբանական այգում, հասարակական մարդաշատ
վայրերում` այգի, շուկա, բաղնիք և այլն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնելճեպանկարիկատարմաննյութերը

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնումէճեպանկարիկատարմաննյութերը՝իրենցտեխնիկականհնարավորություններով,
2) կատարումէճեպանկարածուխով,
3) կատարումէճեպանկարփափուկմատիտով,
4) կատարումէճեպանկարսանգինայով,

5) կատարումէճեպանկարտուշովևվրձինով,
6) կատարումէճեպանկարմարկերներով,
7) կատարումէճեպանկարխառընյութերով,
8) կատարումէճեպանկարյուղամատիտներով,
9) կատարումէճեպանկարտարբերտոնայինթղթերիվրա:
Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր` ճեպանկարի կատարման նյութերի և նրանց տեխնիկական հնարավորությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը գործնական աշխատանքի միջոցով կկատարի ճեպանկար
ածուխով, փափուկ մատիտով, սանգինայով, տուշով և վրձինով, խառը նյութերով, օգտագործելով տարբեր տոնային թղթեր:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ճեպանկարի կատարման նյութերը, ճիշտ օգտագործելով

ռեսուրսները

դրանց տեխնիկական հնարավորությունները: ՈՒսումնասիրել մեծ վարպետների ճեպանկարները վերատպումներով, ալբոմներ,
ֆոնդերում պահված լավագույն աշխատանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնելճեպանկարիկատարմանպահանջները

Կատարման չափանիշներ

1)ներկայացնումէճեպանկարիկատարմանպլաստիկականխնդիրները,
2) ներկայացնումէճեպանկարիարագկատարմանպահանջները,
3) ներկայացնումէճեպանկարիտեղադրմանևարտահայտմանձևերը,
4) ներկայացնումէճեպանկարիկատարմանկերպարայինմճշտությունը,
5) ներկայացնումէշարժմանկատարմանպահանջներըճեպանկարում,
6) կատարումէծավալայինպահանջներովճեպանկարներ,
7) կատարումէընդհանրացումներովճեպանկարներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանք կատարելու հիման վրա,
բացահայտելով ճեպանկարի պահանջները.
ա.ճեպանկարի կատարման պլաստիկ խնդիրները,
բ.ճեպանկարի արագ կատարման պահանջները,

գ.ճեպանկարի ճիշտ տեղադրումը թղթի մեջ,
դ.կերպարային ճշտությունը,
ե.բնորդի շարժումը,
զ.կատարում է ծավալային պահանջները,
է.ճեպանկարը պետք է լինի ընդհանրացված:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ուսումնասիրել

ռեսուրսները

պլաստիկ անատոմիա նկարիչների համար ձեռնարկը, ունենալ ճեպանկարի շատ քանակության թղթեր նկարչական
պարագաներ, նյութեր: ՈՒսուցումը նպատակահարմար է կատարել արվեստանոցում, բնորդը պարտադիր է:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄՏԱՐԲԵՐՆՅՈՒԹԵՐԻԿԻՐԱՌՄԱՆԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆՏԵԽՆԻԿԱՆ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-005

Մոդուլի նպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողիմոտձևավորելգծանկարչությանմեջօգտագործվողնյութերիկիրառմանևտեխնիկայիմասինգիտել
իքներ ու դրանքգործնականումկիրառելուկարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ
տեսական ուսուցում` 8 ժամ
գործնական աշխատանք` 64 ժամ

Մուտքային պահանջները

ԱյսմոդուլըուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-004
<<Գծանկարումճեպանկարիընկալմանևկիրառմանմեթոդները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

արդյունքները

1) ներկայացնի գծանկարչության մեջ օգտագործվող նյութերը,
2) ներկայացնի գծանկարում կիրառվող նյութերի տեխնիկական հնարավորությունները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելգծանկարչությանմեջօգտագործվողնյութերը

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարումէգծանկարգրաֆիտայինմատիտով,
2) կատարումէկարճատևևազատոճիգծանկարածուխով,
3) կատարումէմիագույնաշխատանքջրաներկով,
4) կատարումէգծանկարսանգինայով,
5) կատարումէգծանկարտուշով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանք կատարելու հիման վրա: Գծանկարում տարբեր նյութերի
կիրառման և նրանց տեխնիկաների ճիշտ օգտագործման միջոցով կգնահատվեն ուսանողի կարողությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը կկարողանա կատարել կարճատև և ազատ ոճի գծանկար ածուխով,
միագույն աշխատանք ջրաներկով, գծանկար սանգինայով և տուշով:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքներն անցկացնել

ռեսուրսները

արվեստանոցում` ձեռքի տակ ունենալով գծանկարչության մեջ օգտագործվող նյութերը:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 30 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել գծանկարումկիրառվողնյութերիտեխնիկականհնարավորությունները
1)կատարումէշտրիխայինևտոնայինգծանկարգրաֆիտայինմատիտով,
2) կատարումէտոնայինլուծումներովաշխատանքներածուխով,

Կատարման չափանիշներ

3) կատարումէաշխատանքներջրաներկիլվացմանտեխնիկայով,
4) կատարումէգծանկարկավճամատիտայիննյութերով՝մուգտոնայինթղթերիվրա,
5) կատարումէտոնայինլուծումներովգծանկարռետինիհնարավորություններիօգտագործմամբ,
6) կատարումէաշխատանքտարբերնյութերովխոնավթղթիվրա:
Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որը կուղեկցվի գծանկարում կիրառվող նյութերի

Գնահատման միջոցը

տեխնիկական հնարավորությունների մասին տեղեկություններով:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ, գրագետ և անթերի կկատարի իր առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական աշխատանքները պետք է անցկացվեն արվեստանոցային պայմաններում, նկարչական տարբեր նյութերը

ռեսուրսները

պարտադիր են: Անհրաժեշտ է ունենալ մեծ վարպետների գծանկարների ալբոմներ, համակարգչային դիտումներ, պահոցների
լավագույն աշխատանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ
գործնական աշխատանք` 34 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳԾԱՆԿԱՐԻԿԱՌՈՒՑՄԱՆՕՐԵՆՔՆԵՐԸԵՎՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-006

Մոդուլինպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողինծանոթացնելգծանկարի կառուցմանընդունվածօրենքներինևկիրառմանմեթոդներին:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսական ուսուցում` 6 ժամ
գործնական աշխատանք` 68 ժամ

Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12- 005
<<Գծանկարումտարբերնյութերիկիրառմանանհրաժեշտությունըևօգտագործմանտեխնիկան>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

արդյունքները

1) ներկայացնի գծանկարիկառուցմանօրենքները,
2) ներկայացնի գծանկարի կառուցման մեթոդները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարար
մակարդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելգծանկարիկառուցմանօրենքները

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըերկրաչափականմարմիններովնատյուրմորտում,
2) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըառարկայականատյուրմորտում,
3) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըգանգի, գլխիքանդակիևբնորդիդիմանկարի գծանկարներում,
4) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըմարդումարմնի, վերջույթների, գիպսեմոդելների գծանկարներում,
5) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըբնորդիցկատարվածգծանկարչականաշխատանքներում,
6) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըճարտարապետականկառույցներիևնրանցտարրերիգծանկարներում,
7) կիրառումէգծանկարիկառուցմանօրենքներըբնանկարում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Հարց ու պատասխանի
միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները գծանկարի կառուցման օրենքների վերաբերյալ: Իսկ գործնական աշխատանքի
ժամանակ պետք է ճիշտ օգտագործի գծանկարի կառուցման օրենքները երկրաչափական մարմիններով նատյուրմորտում,
առարկայական նատյուրմորտում,գանգի, գլխիքանդակիևբնորդիդիմանկարիգծանկարներում, մարդումարմնի, վերջույթների,
գիպսեմոդելներիգծանկարներում, բնորդիցկատարվածգծանկարչականաշխատանքներում,
ճարտարապետականկառույցներիևնրանցտարրերիգծանկարներում, բնանկարում: Այս օրենքը կարողանա ճիշտ կիրառել
ճարտարապետական կառույցների գծագրերում:

Մեթոդաբանությունը և

Գործնական պարապմունքների համար օգտագործել մասնագիտական գրականություն, պլաստիկ անատոմիա նկարիչների

ռեսուրսները

համար ձեռնարկներ, կառուցման օրենքների վերաբերյալ տարբեր նկարիչների՝ Լեոնարդո դա Վինչի, Ա. Դյուրեր և այլ
հեղինակների առաջարկություններ՝ երկրաչափական մարմիններից սկսած մինչև բնորդ (մերկ): Ֆոնդերում պահված լավագույն
գծանկարների ուսումնասիրություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 32 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնելգծանկարիկառուցմանմեթոդները

Կատարմանչափանիշ

1)կիրառումէգծանկարիկառուցմանառանցքայինմեթոդը,
2) կիրառումէգծանկարիկառուցմանհամեմատականմեթոդը,
3) կիրառումէգծանկարիկառուցմանտարածականմեթոդը,
4) կիրառումէգծանկարումծավալներիթափանցիկպատկերմամեթոդը,
5) կիրառումէգծանկարումմասշտաբայինկառուցմանևտեղափոխմանմեթոդը,
6) կիրառումէգծանկարումհորիզոնականևուղղահայացառանցքներովկառուցման մեթոդը:

Գնահաման միջոցը

Գործնական պարապմունքի ժամանակ ուսանողին հանձնարարվում է կատարել գծանկար՝ օգտագործելով գծանկարի
կառուցման մեթոդները:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարված է հիմնականում անսխալ, առաջարկված
հանձնարարականում ճիշտ են օգտագործվել և պահպանվել են գծանկարի կառուցման մեթոդները:

Մեթոդաբանությունը և

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

ռեսուրսները

համապատասխան գրականություն, համակարգչով նյութերի ցուցադրման հնարավորություն, հանրահայտ նկարիչների գործերի
ուսումնասիրում, առարկաներ, բնորդներ: Գործնական աշխատանքը անպայման կատարել արվեստանոցում՝ նկարչական
հաստոցով և նկարչության համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերով և պիտույքներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 34 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄԾԱՎԱԼԱՅԻՆԵՎՏՈՆԱՅԻՆԽՆԴԻՐՆԵՐԻԼՈՒԾՄԱՆՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը
Մոդուլինպատակը
Մոդուլիտևողությունը

ԴՈԿ 5-12-007
Այսմոդուլինպատակնէուսանողինտալգծանկարումծավալայինևտոնայինխնդիրներիլուծմանմեթոդներիմասինգիտելիքներևդրա
նքգործնականումկիրառելուկարողություններ:
108 ժամ
տեսական ուսուցում` 18 ժամ
գործնական աշխատանք` 90 ժամ

Մուտքային պահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-006
<<Գծանկարիկառուցմանօրենքներըևմեթոդները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

արդյունքները

1) ներկայացնի ծավալայինևտոնայինխնդիրներըգծանկարում,
2) ներկայացնի գծանկարումծավալայինևտոնայինխնդիրներիլուծմանմեթոդները:

Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդա
կիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելծավալայինևտոնայինխնդիրներըգծանկարում

Կատարման չափանիշներ

1) կատարումէկարճատևտոնայինգծանկարծավալայինիրերով,
2) ներկայացնումէծավալայինևտոնայինհիմնականխնդիրներըգծանկարում,
3) ներկայացնումէտոն, կիսատոն, արտացոլում, փայլհասկացողություններըգծանկարում,
4) ներկայացնումէծավալայինգծանկարշտրիխայինտեխնիկայով,
5) ներկայացնումէծավալայինգծանկարտոնայինխնդիրներով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվում է ուսանողի գիտելիքները ծավալային և տոնային խնդիրները գծանկարում: Իսկ
գործնական աշխատանքի ժամանակ պետք է տիրապետի տոն, կիսատոն, արտացոլում, փայլ միջոցներին, կարողանա կիրառել
շտրիխային, տոնային տեխնիկաները

Մեթոդաբանությունը և

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Օգտագործել ֆոնդերում պահված լավագույն օրինակները, գծանկարի և

ռեսուրսները

օֆորտների վերատպություններ, մեծ վարպետների ստեղծագործությունների ուսումնասիրություն: Աշխատանքը պետք է
կատարել արվեստանոցային պայմաններում՝ նկարչական հաստոցով (մոլբերտ), անհրաժեշտ առարկաներով, նկարչական
պարագաներով (A2 վատման, մատիտ, ածուխ) բնորդ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 9 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 40 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնելգծանկարումծավալայինևտոնայինխնդիրների լուծմանմեթոդները

Կատարման չափանիշներ

1)ներկայացնումէգծանկարումծավալայինևտոնայինարտահայտմանխնդիրներըարհեստականկենտրոնացվածլուսավորությամբ,
2) ներկայացնումէգծանկարումծավալայինևտոնայինարտահայտմանխնդիրներըբնականլուսավորությամբ,
3) կատարումէծավալայինևտոնայինխնդիրներովգծանկարշտրիխայինմեթոդով,
4) ներկայացնումէգծանկարիծավալայինլուծումներտոնայինմեթոդով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յորացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքի միջոցով: Կազմակերպվում է իրավիճակ, որտեղ արհեստական
լույսը կենտրոնացված է լամպի միջոցով: Բնական լուսավորությամբ գծանկարում պետք է լուծվեն ծավալային և տոնային
խնդիրները: Գծանկարները պետք է կատարվեն շտրիխով և տոնային մեթոդներով:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված՝ կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի, գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ռեսուրսները

ուսումնական ձեռնարկներ, օգտագործել պահոցներում պահվող գծանկար՝ նկարված տարբեր լուսավորության պայմաններում:
Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքները անցկացնել արվեստանոցում, ապահովել արհեստական լուսավորություն
ստանալու պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 9 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 50 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՈՒՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-008

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գունային ընկալման և գունանկարչության մասին գործնականում կիրառելու
կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք`44ժամ

Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>> ,ԴՈԿ 5-12-002 <<Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման մասնագիտական պահանջները>> ,ԴՈԿ 512-003<<Գծանկարի համաչափությունների ընկալման և կիրառման մեթոդները>> , ԴՈԿ 5-12-006 <<Գծանկարի կառուցման
օրենքները և մեթոդները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) բացատրի գունանկարչությանմեջգունայինընկալմանևնրաճիշտընտրությանձևերը,
2) ներկայացնի գունանկարչության հիմնական առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնի գունանկարչության հաստոցային և մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը,
4) ներկայացնի գունային հագեցվածության, տոնային և ֆակտուրային, ինչպես նաև հակադրության և ընդգծվածության
տեխնիկական հնարքները գունանկարում,
5) ներկայացնի գունանկարչության մեջ կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաները,
6) ներկայացնի նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները գունանկարում:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդա
կիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Բացատրելգունանկարչությանմեջգունայինընկալմանևնրաճիշտընտրությանձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) բացատրումէգունայինհարաբերությանևգամայիընտրությունը,
2) հիմնավորումէգույներիճիշտընտրությունըևմատուցմանձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի, գործնական առաջադրանքների միջոցով: Առաջադրվող հարցերի
շրջանակը կներառի այնպիսի հարցադրումներ, որոնք կբացահայտեն ուսանողի ձեռք բերումները՝ գունանկարչության մեջ
գունային ընկալման ունակությունները: Գործնական առաջադրանքների միջոցով կգնահատվեն ուսանողի կարողությունները,
գունային հարաբերության, գամայի ընտրության, գույնի ճիշտ ընտրության և մատուցման ձևերի համար:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը գործնական աշխատանքի ժամանակ բոլոր պահանջները կատարում
է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական և տեսական պարապմունքների միջոցով, նպատակ ունենալով ուսանողին

ռեսուրսները

տալ գիտելիքներ գույնի ընկալման, գամայի ընտրության և ճիշտ մատուցման ձևերի վերաբերյալ: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործել ուսումնական ձեռնարկներ, մեծ վարպետների վերատպություններ, պահոցների լավ օրինակներ և անպայման
գործնական աշխատանքը կատարել արվեստանոցային պայմաններում և նկաչական անհրաժեշտ պիտույքների
օգտագործմամբ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել գունանկարչության հիմնական առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է գունային պատկերների ընկալման մեթոդները,
2) ներկայացնում է գունային պատկերների վերարտադրման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար հանձնարարությունները պետք է լինեն գործնական առաջադրանքներ, որի
կատարման ժամանակ ուսանողը պետք է ձեռք բերի կարողություններ՝ գունային պատկերների ընկալման մեթոդների
վերաբերյալ և այն վերարտադրելու ունակությամբ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, երբ ուսանողը կարողանում է գրագետ կատարել գործնական առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու գործնական աշխատանքների միջոցով՝ նպատակ ունանելով ուսանողին տալ գիտելիքներ

ռեսուրսները

գունային

պատկերների

ընկալման

և

վերարտադրման

վերաբերյալ:

ՈՒսուցման

ընթացքում

օգտագործվում

են

վերատպություններ մեծ վարպետներից, պահոցների լավ օրինակներ, գեղանկարչությանը վերաբերող լավ ալբոմներ:
ՈՒսուցումը պետք է տեղի ունենա արվեստանոցային պայմաններում: Ձեռքի տակ ունենալ առարկաներ, բնորդ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել գունանկարչության հաստոցային և մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է գունանկարչության հաստոցային ձևերը,
2) ներկայացնում է գունանկարչության մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը՝ ըստ տեսակների:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է տեսական և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողը
կներկայացնի հաստոցային և մոնումենտալ –դեկորատիվ գեղանկարչության տեսակները: Գործնական աշխատանքի ժամանակ
ուսանողը կկարողանա ցույց տալ նրանց նմանություններն ու առանձնահատկությունները: Էսքիզների միջոցով կբացահայտվի
ուսանողի գիտելիքները՝ վիտրաժի, խճանկարի, որմնանկարի, գոբելենի առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի բավարար, երբ գործնական առաջադրանքների միջոցով կբացահայտվի ուսանողի էսքիզ անելու
կարողությունները:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքի միջոցով, նպատակ ունենալով

ռեսուրսները

ուսանողին տալ գիտելիքներ՝ հաստոցային և մոնումենտալ-դեկորատիվ գեղանկարչության ձևերի և տեսակների
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: ՈՒսուցման ընթացքում կօգտագործվեն մեծ վարպետների ստեղծագործություններ
հաստոցային գեղանկարչությունից, ինչպես նաև վերատպություններ, համակարգչային դիտումներ, մոնումենտալ-դեկորատիվ
գեղանկարչության նմուշներ: Հաստոցային գեղանկարչության համար անհրաժեշտ է արվեստանոցային պայմաններ և
նկարչական պիտույքներ, իսկ մոնումենտալ-դեկորատիվ գեղանկարչության համար էսքիզներ կատարելու պայմաններ,
նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

2 ժամ

Ներկայացնել գունային հագեցվածության, տոնային և ֆակտուրային, ինչպես նաև հակադրության և ընդգծվածության
տեխնիկական հնարքները գունանկարում:
1) ներկայացնում է գունային հագեցվածության կարևորությունը գունանկարում,
2) ներկայացնում է տոնային և ֆակտուրային լուծումների առանձնահատկությունները գունանկարում,
3) ներկայացնում է հակադրության և ընդգծվածության կիրառման հնարքները գունանկարում:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները և կարողությունները ստուգելու նպատակով կտրվեն հարցեր գունային հագեցվածության, տոնային

և ֆակտուրային լուծումների առանձնահատկությունների, հակադրության և ընդգծվածության կիրառման վերաբերյալ:
ՈՒսանողին կտրվեն գործնական առաջադրանքներ, որոնց միջոցով կբացահտվեն ուսանողի գիտելիքները և կորսությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրանքները կատարվեն պահանջներին համապատասխան:
Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքը ուսուցումը կատարվում է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքի միջոցով, նպատակ ունենալով

ռեսուրսները

ուսանողին տալ գիտելիքներ գունային հագեցվածության, տոնային և ֆակտուրային, հակադրության և ընդգծվածության
տեխնիկական հնարքների վերաբերյալ: Առաջադրանքները կատարել արվեստանոցային պայմաններում, օգտագործել
նկարչական հաստոց և պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել գունանկարչության մեջ կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է գունանկարում կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաների կարևորությունը,
2) կիրառում է ջրաներկը, յուղաներկը, տեմպերան, գուաշը, ակրիլային ներկերը՝ իրենց կիրառման համապատասխան
տեխնիկաներով և հնարավորություններով:

Գնահատման միջոցը

Սովորողին կհանձնարարվեն գործնական աշխատանքներ՝ գունանկարչության մեջ օգտագործվող տարբեր նյութերով
առաջադրանքներ, որոնց միջոցով կբացահայտվեն ուսանողի կարողություններն ու հմտությունները:
Արդյունքը կհամարվի բավարար, ձեռք բերումը հիմնավորված, եթե ուսանողը բոլոր նյութերով աշխատել է ճիշտ՝
համապատասխան նյութի պահանջներին:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքը ձեռք է բերվել տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում

ռեսուրսները

օգտագործվելու են տարբեր գեղանկարչական նյութեր, ուսումնական ձեռնարկներ, վերատպություններ տարբեր նյութերի
վերաբերյալ և առաջադրանքները կատարել արվեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնել նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները գունանկարում

Կատարման չափանիշներ

1) կիրառում է հեռանկարչական մեթոդներն առարկայական պատկերներում (նատյուրմորտ),
2) կիրառում է հեռանկարչական մեթոդները միջավայրային պատկերներում (բնանկար).

3) կիրառում է հեռանկարչական մեթոդները կոմպոզիցիոն աշխատանքներում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները գունանկարում,
իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով (նատյուրմորտ) ստուգվելու է ուսանողի կարողությունները՝ հեռանկարչական
մեթոդներն առարկայական պատկերներում, հեռանկարչական մեթոդները միջավայրային պատկերներում (բնանկար) և
հեռանկաչական մեթոդները կոմպոզիցիոն աշխատանքներում:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարել է հիմնականում անսխալ, պահպաված են
անհրաեշտ պահանջները:

Մեթոդաբանությունը և

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է արվեստանոցային

ռեսուրսները

պայմաններ, ինչպես նաև պլեներային պայմաններ և վերատպություններ մեծ նկարիչներից, որտեղ պարզ երևում է
հեռանկարչության մեթոդները կոմպոզիցիայում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՍՏՈՑԱՅԻՆ ԳՈՒՆԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԺԱՆՐԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-009

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել հաստոցային գունանկարչությունը որպես կերպարային արվեստի
հիմնական և հնագույն ձև, ծանոթացնել նրա ժանրերին և խնդիրներին:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ
տեսական ուսուցում` 16 ժամ
գործնական աշխատանք` 56 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-008
<<Գունանկարչությանմասնագիտականօրինաչափությունները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի հաստոցային գունանկարչությունը իր պատմական զարգացման փուլերով,

2) ներկայացնի հաստոցային գեղանկարչության ժանրերը,
3) ներկայացնի հաստոցային գեղանկարչության պահանջները և օգտագործման նյութերը:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել հաստոցային գունանկարչությունը իր պատմական զարգացման փուլերով

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է գունանկարի մեթոդով կատարված աշխատանքներ տարբեր դարաշրջաններից և ժանրերից,
2) բացահայտում է գունանկարի գունային և կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները,
3)ներկայացնում է տարբեր երկրներում և տարբեր դարաշրջաններում կատարված գունանկարչական աշխատանքներ՝
մեկնաբանելով կատարման ոճը և մեթոդները,
4) կատարում է տարբեր երկրների գեղանկարիչների աշխատանքների համեմատական վերլուծություն,
5) ներկայացնում է հաստոցային գեղանկարչության պահանջները և խնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները ՝ հաստոցային գեղանկարչության զարգացման, նրա ոճերի,
ժանրերի փոփոխումը տարբեր դարաշրջաններում և կարողանա կատարել տարբեր երկրների գեղանկարչական
աշխատանքների համեմատական վերլուծություն:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը տիրապետում է հաստոցային գեղանկարչության պատմական
զարգացման փուլերի տեսական գիտելիքներին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Այն կազմակերպվում է համակարգչային
դիտումներով, տարբեր դարաշրջանների հաստոցային գեղանկարչության վերատպությունների ուսումնասիրությամբ,
արվեստի վերաբերյալ հանրագիտարաններով, հայ դասական նկարիչների վերատպությունների ուսումնասիրությամբ՝
սկսած գրքային գեղանկարչությունից մինչև մեր օրերը:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակ
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել հաստոցային գեղանկարչության ժանրերը

Կատարման չափանիշներ

1) պարզաբանում է ժանրերի ֆունկցիոնալ տարբերությունները,

2) կատարում է նատյուրմորտից պրակտիկ աշխատանք՝ թղթի չափի ազատ ընտրություն,
3) կատարում է գեղանկարչական աշխատանք՝ բնանկար, կիրառելով տարածական հեռանկարի մեթոդները,
4) կատարում է պրակտիկ աշխատանք՝ օգտագործելով ճիշտ տեղադրման մեթոդները,
5) կատարում է պրակտիկ աշխատանք գունանկարչությունից՝ պահպանելով կառուցման պահանջները,
6) կատարում է բնորդից գունանկարչական աշխատանք՝ հաշվի առնելով անատոմիական առանձնահատկությունները,
7) կատարում է ազատ աշխատանք կոլաժային տեխնիկայով:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
ՈՒսանողին հանձնարարվելու է հաստոցային գեղանկարչության տարբեր ժանրերի առաջադրանքներ՝ օգտագործելով
նատյուրմորտ, բնորդ, բնապատկեր և թեմատիկ-կոմպոզիցիոն աշխատանքներ:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գեղանկարչության ժանրերի մասին իր գիտելիքները կարողանում է
օգտագործել գործնական աշխատանքների ժամանակ, ներկայացնելով ժանրերի տարբերություններն ու
առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքներն
անցկացվում են արվեստանոցային պայմաններում, անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր առարկաներ, բնորդներ, պլեներային
դասաժամեր, գեղանկարչական հաստոց (մոլբերտ), նկարչական պիտույքներ, տարբեր տեսակի ներկեր և կոլաժային
տեխնիկայով ազատ աշխատանք կատարելու համար՝ գունավոր թղթեր, կտորներ: Օգտագործել համաշխարհային արվեստի
գլուխգործոց համարվող ալբոմները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել հաստոցային գեղանկարչության պահանջները և օգտագործման նյութերը

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է հաստոցային գեղանկարչության մեջ տեխնիկայի, կոմպոզիցիոն, գունային, թեմատիկ նյութի ընտրության
խնդիրները,
2) ներկայացնում է գունանկարում կիրառվող նյութերը և գործիքները,
3) կատարում է պարզ իրերով նատյուրմորտի առաջադրանք՝ ջրաներկով,
4) կատարում է խառը իրերով բարդ նատյուրմորտ՝ A 2 չափի վրա գուաշով,

5) կատարում է դիմանկար բնորդից՝ ակրիլ ներկերով,
6) ներկայացնում է գունանկարչության նյութերի համատեղ օգտագործման հնարավորությունները
Գնահատման միջոցը

7) ներկայացնում է գունանկարչական նյութերի կիրառման տեխնիկական բազմազանությունը:
Արդյունքի յուրացումը կատարվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, երբ ուսանողը կկարողանա հաստոցային գեղանկարչության մեջ տեխնիկայի,
կոմպոզիցիոն, գունային, թեմատիկ նյութի ընտրության խնդիրները կիրառել գործնական առաջադրանքի ժամանակ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով, արվեստանոցային պայմաններում:
Օգտագործվում են նկարչական նյութեր և գործիքներ, նկարչական ձեռնարկներ, նկարչության տեխնիկային վերաբերվող
ձեռնարկներ, վերատպություններ մեծ վարպետներից, համակարգչային դիտումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԵՎՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԸ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-010

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ մոնումենտալ գեղանկարչության մասին և իրականացնել պրակտիկ
աշխատանք:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ
տեսական ուսուցում` 12 ժամ
գործնական աշխատանք` 60 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-009 <<Հաստոցային
գունանկարչությանժանրերըևխնդիրները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի մոնումենտալ գեղանկարչությունը որպես ինքնուրույն ուղղություն, պարզաբանել նրա
առանձնահատկությունները և ձևերը,
2) ներկայացնի մոնումենտալ գեղանկարչության ձևերը և կիրառվող նյութերի տեխնիկական կատարման չափանիշները,

3) ներկայացնի մասշտաբային խնդիրները, կատարման տեխնիկական հնարքները մոնումենտալ գեղանկարչության մեջ:
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել մոնումենտալ գեղանկարչությունը որպես ինքնուրույն ուղղություն, պարզաբանել նրա
առանձնահատկությունները և ձևերը:

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է մոնումենտալ գեղանկարության առանձնահատկությունները,
2) ներկայացնում է մոնումենտալ գեղանկարչության կատարման տեխնիկական պահանջները,
3) ներկայացնում է մոնումենտալ գեղանկարչության համար կիրառվող նյութերը,
4) ներկայացնում է փուլային և աշխատանքային միջավայրում մոնումենտալ գեղանկարչության կիրառման տարբերակները
և պահանջները,
5) ներկայացնում է որմնանկարի հիմնախնդիրները և կատարում էսքիզային առաջարկ պարզ կրկնվող էլեմենտներով,
6) ներկայացնում է խճանկարի հիմնախնդիրները և պահանջները,
7) կատարում է խճանկարի էսքիզային առաջարկ կոնկրետ միջավայրի համար:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է տեսական և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի ժամանակ ուսանողը հստակ շարադրում է մոնումենտալ գեղանկարչությանառանձնահատկությունները,
կատարման տեխնիկական պահանջները, կրառվող նյութերը: Իսկ գործնական առաջադրանքի ժամանակ կատարում է
էսքիզներ որմնանկարից, խճանկարից:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրանքները կատարված են հիմնականում անսխալ, պահպանված են
անհրաժեշտ համաչափությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում կիրառվելու են օրինակելի էսքիզներ պահոցներից, համաշխարհային արվեստի գլուխգործոցներից
վերատպություններ, ուսուցողական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել մոնումենտալ գեղանկարչության ձևերը և կիրառվող նյութերի տեխնիկական կատարման չափանիշները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է մոնումենտալ գեղանկարչության հիմնական ձևերը՝ որմնանկար, դեկորատիվ պանո, խճանկար,
վիտրաժ,
2) ներկայացնում է որմնանկարի տեմպերային ներկերով կատարման տեխնիկան՝ պրակտիկ աշխատանքում,
3) ներկայացնում է որմնանկարի ակրիլ ներկերով կատարման տեխնիկան՝ պրակտիկ աշխատանքում,
4) ներկայացնում է խճանկարի կատարման տեխնիկան և օգտագործվող խճաքարի հնարավորությունները,
5) ներկայացնում է կերամիկական մանրասալիկների (սմալտա) կիրառման ֆունկցիոնալ հնարավորությունները,
6) կատարում է էսքիզային առաջարկներ խճանկարի նյութի կիրառման հնարավորություններով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի ուսուցումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքներ կատարելու հիման վրա: Էսքիզների միջոցով
կատարվելու է պրակտիկ աշխատանք:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական և կարողությունները ձեռք բերված, եթե տեխնիկական տեսանկյունից պրակտիկ
աշխատանքը ճիշտ է, ներկերը և նյութերը ճիշտ են ընտրվել և կիրառվել:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Անհրաժեշտ են արվեստանոցային պայմաններ, գործիքներ, նյութեր՝ ներկեր, սոսինձներ, կտրիչներ, կերամիկական սալիկներ
և այլ անհրաժեշտ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 30 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել մասշտաբային խնդիրները, կատարման տեխնիկական հնարքները մոնումենտալ գեղանկարչության մեջ

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է մասշտաբների տեսակները, նրանց կիրառման օրինակները՝ ստեղծագործական և նախգծային
աշխատանքում,
2) ներկայացնում է կատարված էսքիզի մասշտաբով մեծացման տեխնիկան և աշխատանքի հաջորդականությունը,
3) ներկայացնում է պատի մակերեսի նախնական մշակման աշխատանքի տեխնոլոգիան և նյութերը,
4) ներկայացնում է որմնանկարում, պանոյում, խճանկարում, վիտրաժում նյութերի համատեղ կիրառման հնարավորությունը
և տեխնիկան,
5) ներկայացնում է խճանկարի գունային լուծումներ իրականացնելու տեխնիկական հնարավորությունները խճաքարերով,
6) ներկայացնում է խճանկարի մոդուլային, առանցքային բլոկներով հավաքման և պատի վրա մոնտաժման տեխնիկան:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է տեսական և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի

շրջանակը պետք է բացահայտի նրա գիտելիքները մասշտաբների տեսակների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքի
միջոցով կգնահատվի ուսանողի կարողությունները մոնումենտալ գեղանկարչության (որմնանկար, խճանկար, վիտրաժ,
դեկորատիվ պանո) մեջ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախողությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման
պրակտիկ

աշխատանքի

ընթացքում

օգտագործել

անհրաժեշտ

նյութեր,

տեխնիկական

միջոցներ,

գործիքներ,

արվեստանոցային պայմաններ: Օգտագործել ուսուցողական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, մեծ վարպետների
վերատպություններ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 30 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԵՐՊԱՐՎԵՍՏՈՒՄ ԳԵՂԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ԵՎ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլի դասիչը

ԴՈԿ 5-12-011

Մոդուլի նպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ գունանկարի արտահայտչամիջոցների փոփոխման, զարգացման,
կոմպոզիցիոն և թեմատիկ խնդիրների բազմազանության մասին:

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ
տեսական ուսուցում` 12 ժամ
գործնական աշխատանք` 60 ժամ

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-010
<<Գունանկարչությաննյութերըևօգտագործմանհնարավորությունները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի գունանկարչության արտահայտչամիջոցների և նյութի փոփոխման ժամանակային զարգացման
պայմանները,
2) ներկայացնի կոմպոզիցիոն և թեմատիկ բազմազանությունը գունանկարչությունում,

3) ներկայացնի գունանկարի կատարման առանձնահատկությունները կերպարվեստի պատմական զարգացման հիմքով,
Մոդուլի գնահատման կարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակարդակիապահովումնէ։

ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել գունանկարչության արտահայտչամիջոցների և նյութի փոփոխման ժամանակային զարգացման պայմանները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է արտահայտչամիջոցների տարբերակները հեղինակային աշխատանքներում,
2) կատարում է նատյուրմորտ՝ մակերեսի սպիտակ ծածկույթով կտավի վրա,
3) կատարում է բարդ նատյուրմորտ մուգ ծածկույթով կտավի վրա՝ակտիվ ներկերով,
4) կատարում է կոմպոզիցիոն աշխատանք տարբեր գունային և տոնային ծածկույթներ ունեցող ստվարաթղթի վրա ակրիլ
ներկերով,
5) կատարում է բնանկար՝ ջրաներկի համար նախատեսված հատուկ թղթի վրա,
6) կատարում է գունանկարչական առաջադրանք օգտագործելով տարբեր էֆեկտներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական պարապմունքների ժամանակ: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ուսանողը հիմնավորելու է իր գիտելիքները արտահայտչամիջոցների տարբերակների վերաբերյալ:
Իսկ գործնական առաջադրանքներով ցույց է տալիս տարբեր նյութերով արտահայտչամիջոցներ և գունանկարչական
տարբեր էֆեկտներ ստանալու իր կարողությունները:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե բոլոր չափանիշները կատարվել են անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
պահոցների լավ օրինակներ գունավոր թղթեր, նկարչական պարագաներ, ցուցադրական նյութեր: Աշխատանքը պետք է
կատարել արվեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել կոմպոզիցիոն և թեմատիկ բազմազանությունը գունանկարչությունում

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է կոմպոզիցիոն խնդիրների բազմազանությունը գունանկարում,
2) կատարում է սիմետրիկ կոմպոզիցիոն լուծումով ռաջադրանք (նատյուրմորտ, որմնանկար),
3) կատարում է ծաղիկներով նատյուրմորտ՝ կիրառելով գունային շեշտադրման սկզբունքը,

4) նկարում է նատյուրմորտ խառը տեխնիկայով՝ իրականացնելով տոնային խնդիրները,
5) կատարում է բնանկար գունային շերտերի տեխնիկայի կիրառմամբ, նյութերի ազատ ընտրությամբ:
Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգվելու են տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կտրվեն
հարցեր գունանկարչությունում կոմպոզիցիոն խնդիրների բազմազանության վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքի
միջոցով կբացահայտվեն սիմետրիկ կոմպոզիցիոն լուծումների, գունային շեշտադրման սկզբունքի խառը տեխնիկային
տիրապետելու կարողություններ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործվելու է գունանկարչության համաշխարհային վարպետների օրինակներ, ուսուցողական գրականություն,
նատյուրմորտի նյութեր, արվեստանոցային պայմաններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 25

ՈՒսումնառության արդյունք 3
Կատարման չափանիշներ

4 ժամ
ժամ

Ներկայացնել գունանկարի կատարման առանձնահատկությունները կերպարվեստի պատմական զարգացման հիմքով
1) ներկայացնում է ոճի, կատարման տեխնիկայի և կոմպոզիցիոն լուծումների համալիր դրվածքի կարևորությունը
գունանկարչությունում,
2) կատարում է ռեալիստական ոճով երկարատև աշխատանք,
3) կատարում է կրկնօրինակման աշխատանք՝ ճանաչված վարպետների գործերից,
4)ներկայացնում է առարկայական նատյուրմորտ տարբեր ոճերով՝ ռեալիստական, դեկորատիվ, աբստրակտ,
սյուռեալիստական և տարբեր ժամանակակից ոճերով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրաքի միջոցով: Հարց ու պատասխանի
ժամանակ ուսանողը նկարագրում է մ գունանկարի կատարման առանձնահատկությունները կերպարվեստի պատմական
զարգացման փուլերում: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ կատարում է առարկայական նատյուրմորտ տարբեր
ոճերով:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը կատարված է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում

օգտագործվելու է գունանկարչության համաշխարհային վարպետների օրինակներ, ուսուցողական գրականություն,
նատյուրմորտի նյութեր, արվեստանոցային պայմաններ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 25 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐՎԵՍՏԻ ՃԱՆԱՉՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-012

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել արվեստի գեղագիտական հարստությանը, նրա ստեղծման
պատմությանը, դիտարկել գեղագիտությունը որպես գիտություն և տեսություն, բնորոշել նրա հիմնախնդիրների դաշտը և
արժեքը, ներկայացնել արվեստը որպես սոցիալական երևույթ և հասարակական գիտակցության ձև, տալ նպատակային
բացատրություն արվեստի տեսակների մասին: Ներկայացնել դիզայնը որպես գիտության և արվեստի սինթեզի, նրա
նպատակների, ոլորտների և նախագծային դրվածքի մասին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`

32ժամ

գործնականաշխատանք` 4ժամ
Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>>և ԴՈԿ 5-12-008 <<Գունանկարչության մասնագիտական
օրինաչափությունները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիարվեստիգեղագիտականհարստությունը, նրաստեղծմանպատմությունը,
գիտականևտեսականհիմնավորումը,
2) ներկայացնի գեղագիտության հիմնախնդիրները և նրա արժեքների տեսական համակարգերը,
3) ներկայացնի արվեստը որպես սոցիալական երևույթ և հասարակական գիտակցության ձև,
4) ներկայացնիարվեստիտեսակները, նրանցդասակարգումըևզարգացումը, ըստժանրերիևկոմպոզիցիոնդրվածքի,
5) բնութագրիդիզայնըորպեսգիտությանևարվեստիսինթեզ, նպատակնուոլորտներըևնախագծայինդրվածքը

Մոդուլիգնահատմակարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներբավարարմակար

դակիապահովումնէ:
ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել արվեստի գեղագիտական հարստությունը, նրա ստեղծման պատմությունը, գիտական և տեսական
հիմնավորումը:

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է արվեստի գեղագիտական հարստությունը,
2) ներկայացնում է արվեստի ստեղծման պատմությունը,
3) ներկայացնում է գիտական և տեսական հիմնավորումը:

Գնահատման միջոցը

Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողին կտրվեն հարցեր գեղագիտությունը որպես գիտություն և տեսություն և նրա
հիմնախնդիրների մասին:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին տալիս է ճշգրիտ և գրագետ պատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն,
վերատպություններ, համակարգիչ, կինոդահլիճ` արվեստի վերաբերյալ վավերագրական ֆիլմեր դիտելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել գեղագիտության հիմնախնդիրները և նրա արժեքների տեսական համակարգերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է արվեստի գեղագիտական հիմնախնդիրները,
2) ներկայացնում է գեղագիտության տեսական համակարգերը,
3) ներկայացնում է հիմնախնդիրներից և տեսական համակարգից բխող վերլուծական հիմնավորումներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները
արվեստի գեղագիտական հիմնախնդիրների, գեղագիտության տեսական համակարգերի և դրանից բխող հիմնավորումների
վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը կհամարվի բավարար, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսության ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ձեռնարկներ, արվեստի տարբեր ժամանակաշրջանի
ալբոմներ, հանրագիտարաններ, համակարգիչ` ինտերնետային ցանցով:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել արվեստը որպես սոցիալական երևույթ և հասարակական գիտակցության ձև

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է արվեստը որպես սոցիալական երևույթ,
2) ներկայացնում է արվեստի փուլային և պատմական զարգացումը,
3) ներկայացնում է արվեստը որպես հասարակական գիտակցության և գաղափարախոսության արտահայտման ձև:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր և անհրաժեշտ գրականություն: Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով
կտրվեն հարցեր արվեստի պատմական զարգացման վերաբերյալ: ՈՒսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել, թե տվյալ
ստեղծագործությունը արվեստի պատմական զարգացման որ փուլին է պատկանում:
Արդյունքի ձեռք բերումը համարվում է բավարար, եթե ընդհանուր առմամբ տրվում են ճիշտ պատասխաններ` աննշան
թերություններով:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք` ռեֆերատ: ՈՒսուցման ժամանակ անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական
գրականություն, վերատպություններ, արվեստի վերաբերյալ հանրագիտարան, արվեստի մասին վավերագրական ֆիլմեր,
ինտերնետ, գրադարանից օգտվելու կուլտուրա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել արվեստի տեսակները, նրանց դասակարգումը և զարգացումը, ըստ ժանրերի և կոմպոզիցիոն դրվածքի

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է արվեստի տեսակներն` ըստ իրենց պատմական դրվածքի և զարգացման,

2 ժամ

2) ներկայացնում է արվեստի տեսակներն` ըստ ժանրերի,
3) ներկայացնում է արվեստի ստեղծագործություններն`ըստ կոմպոզիցիոն դրվածքի:
Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր` արվեստի տեսակների, նրանց զարգացման պատմական ժամանակաշրջանների, արվեստի
ժանրերի վերաբերյալ: Կարող են ներկայացնել նաև ռեֆերատներ:
Արդյունքի ձեռք բերումը կհամարվի բավարար, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների` ռեֆերատների միջոցով`
նպատակ ունենալով ուսանողին տալ գիտելիքներ արվեստի տեսակների, ժանրերի վերաբերյալ: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործել վերատպություններ, ցուցադրում մեծ էկրանով, ֆիլմեր, գրադարանից օգտվելու մշակույթ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական ժամ` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Բնութագրել դիզայնը որպես գիտության և արվեստի սինթեզ, նպատակնու ոլորտները և նախագծային դրվածքը

Կատարման չափանիշներ

1)ներկայացնում է դիզայնը որպես գիտության և արվեստի սինթեզ,
2) ներկայացնում է դիզայնը որպես արվեստի ինքնուրույն տեսակ,
3) ներկայացնում է դիզայնի նպատակը և ոլորտները,
4) ներկայացնում է դիզայնի նախագծային դրվածքը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեսթերի օգնությամբ: Սովորողը հստակ շարադրում է
դիզայնը որպես գիտության և արվեստի սինթեզ, նպատակն ու ոլորտները և նախագծային դրվածքը:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված` կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն: ՈՒսումնառության ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել համապատասխան գրականություն, դիզայնի
վերաբերյալ ալբոմներ, ամսագրեր, համակարգչային դիտումներ, ֆիլմեր, դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն,
սեմինարներ:

ՈՒսուցման երշախավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը
Մոդուլինպատակը

ԴՈԿ 5-12-013
Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գծագրական երկրաչափության օրենքների և մեթոդների կիրառման
կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝12ժամ
գործնականաշխատանք՝24ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) տիրապետիգծագրմանաշխատանքայինմեթոդներին ևառանձնահատկություններին,
2) իրականացնի ծավալային մոդելների գծագրական պրոեկցիոն կառուցման մեթոդները՝ կոորդինատների առանցքների և

երեք պատկերային հարթությունների օգնությամբ, ինչպես նաև գծագրական գործիքներն ու օժանդակ միջոցները,
3) տիրապետի գծագրական երկրաչափության տարաբնույթ խնդիրների իրականացման մեթոդներին և գծագրական
խնդիրներն իրականացնող համակարգչային նախագծային ծրագրերին,
4) ներկայացնի գծագրական երկրաչափության տեխնիկական կատարման սկզբունքները,
5) ներկայացնի դետալի գծագրական հատույթների, պատռվածքների, լծորդումների և առանձին կարևոր հանգույցների
գծագրման մեթոդները և պահանջները:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակա
րդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Տիրապետել գծագրման աշխատանքային մեթոդներին և առանձնահատկություններին

Կատարմանչափանիշներ

1) տիրապետումէ գծագրման աշխատանքային մեթոդներին,
2) տիրապետում է գծագրման աշխատանքային առանձնահատկություններին:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր գծագրման աշխատանքային մեթոդների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն, գծագրական
կուլմաններ,տախտակներ, գործիքներ և գծագրության համար նախատեսված արվեստանոց, համակարգիչ, մեծ էկրան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

Իրականացնել ծավալային մոդելների գծագրական պրոեկցիոն կառուցման մեթոդները՝ կոորդինատների առանցքների և
երեք պատկերային հարթությունների օգնությամբ, ինչպես նաև գծագրական գործիքներն ու օժանդակ միջոցները
1) գծում է գծագիրը որպես իրի հարթ գրաֆիկական պատկեր,
2) իրականացնում է ծավալային մոդելների գծագրական պրոեկցիոն կառուցման տեսակները,
3) իրականացնում է կոորդինատների առանցքների և երեք պատկերային հարթությունների կիրառման սկզբունքները,
4) ճիշտ է կիրառում գծագրական գործիքները և օժանդակ միջոցները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները` գծագրական պրոեկցիոն կառուցման տեսակների,

կոորդինատների առանցքների և երեք պատկերային հարթությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական
հանձնարարությունների ժամանակ ցույց տա գծագրելու կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ և գրագետ է պատասխանում
առաջադրված հարցերին, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անթերի:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն,գծագրության
վերաբերյալ ուսումնական ձեռնարկներ, խնդիրների ձեռնարկ,, մեթոդական նյութեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարքեր և
անպայման գծագրության պայմաններն ապահովող արվեստանոց կամ լսարան, գծագրական գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք3
Կատարմանչափանիշներ

Տիրապետել գծագրական երկրաչափության տարաբնույթ խնդիրների իրականացման մեթոդներին և գծագրական
խնդիրներն իրականացնող համակարգչային նախագծային ծրագրերին
1) գծագրում է միջավայրի մարմինները հեռանկարային սկզբունքով,
2) գծագրում է մարմինները ստվերների և հայելային պատկերների արտահայտմամբ,
3)կիրառում է համակարգչային ծրագրերը գծագրական աշխատանքի ընթացքում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսանողին
հանձնարարվելու է գծագրել՝ օգտագործելով մարմինների և միջավայրի հեռանկարային մեթոդները, մարմինների
ստվերները, հայելանման պատկերների և արտացոլման գծագրման մեթոդներ, ինչպես նաև ներկայացնել գծագրական
խնդիրները ներկայացնող համակարգչային ծրագրերին վերաբերող գիտելիքներ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում են ճիշտ պատասխաններ, իսկ
գործնական առաջադրանքները կատարվում են գրագետ և անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է օգտագործել գծագրական երկրաչափության համար
նախատեսված ուսումնական ձեռնարկներ, գծագրական անհրաժեշտ պիտույքներ, համակարգիչ, մեծ ցուցադրման համար
էկրան և գծագրության պայմաններն ապահովող արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել գծագրական երկրաչափության տեխնիկական կատարման սկզբունքները
1) կատարում է իրի չափագրում՝ պահանջվող մեթոդներով և գործիքներով:
2) կիրառում է գծագրական ֆորմատների ընդունված ձևերը,
3) ճիշտ է կարդում աշխատանքային և գաբարիտային գծագրերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յորացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները գծագրական երկրաչափության տեխնիկական կատարման
սկզբունքների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքի ժամանակ ստուգվելու են ուսանողի իրի չափագրման
կարողությունները պահանջվող մեթոդներով և գործիքներով, աշխատանքային և գաբարիտային գծագրերի ճիշտ կարդալը:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը անսխալ կատարի իրի չափագրումը, ճիշտ կարդա աշխատանքային և
գաբարիտային գծագրերը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում և գործնական պարապմունք: Անհրաժեշտ է օգտագործել մասնագիտական գրականություն, ինտերնետ
կապով համակարգիչ, տեսաերիզ, պլակատներ, գծագրական պիտույքներով հագեցած լսարան կամ արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 5

Ներկայացնել դետալի գծագրական հատույթների, պատռվածքների, լծորդումների և առանձին կարևոր հանգույցների
գծագրման մեթոդները և պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ճիշտ է կատարում դետալի գծագրական հատույթները, նրանց մեթոդները և պահանջները,
2) ճիշտ է կատարում դետալի պատռվածքները, նրանց մեթոդները և պահանջները,
3) ճիշտ է կատարում դետալի գծագրական լծորդումները, նրանց մեթոդները և պահանջները,
4) ճիշտ է կատարում դետալի կարևոր հանգույցների գծագրումը, նրանց մեթոդները և պահանջները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվեու է հարց ու պատասխանի, բայց ավելի շատ գործնական հանձնարարությունների
հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կատարել դետալի գծագրրական հատույթներ, դետալի պատռվածքները,
դետալի լծորդումները համապատասխան մեթոդներով ու առաջադրանքների պահանջներով:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարված են հիմնականում անսխալ,
պահպանված են անհրաժեշտ կատարման մեթոդները և պահանջները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր` դետալներ, մասնագիտական ձեռնարկներ,պահոցներում պահված օրինակելի
գծագրեր, գծագրական պիտույքներ, հատուկ կահավորված գծագրական լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՊՐՈԵԿՑԻՈՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ, ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-014

Մոդուլինպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողինտալմասնագիտականգիտելիքներ`
պրոեկցիոնգծագրությանօրենքներիմասինևդրանքգործնականումկիրառելուկարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`

14ժամ

գործնականաշխատանք` 40ժամ
Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-013 <<Երկրաչափական գծագրության
հիմնախնդիրները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի պրոեկցիոնՆգծագրությանաշխատանքայինգործընթացըևկատարմանմեթոդները,
2) ներկայացնի տրամաբանականտարածականպատկերացմանխնդիրները` պարզ, միջինևբարդ լուծումներով,
3) ներկայացնի պրոեկցիոն և երկրաչափական գծագրության պրակտիկ կիրառման կարևորությունը նախագծային
աշխատանքներում,

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակա
րդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելպրոեկցիոնգծագրությանաշխատանքայինգործընթացըևկատարմանմեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէգծագրիկատարմաննախապատրաստականաշխատանքներ,
2) իրականացնումէշարժականքանոնիամրացումը,
3) պատրաստումէաշխատանքիհամարանհրաժեշտբոլորգծագրականգործիքները,

4) կատարումէգծագրվողառարկայիչափագրում,
5) կատարումէթղթիվրաառարկայիպրոեկցիաների, իզոմետրիայիևդետալներիդասավորությանէսքիզայինսխեման:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի ժամանակ ստուգվելու են գծագրի կատարման նախապատրաստական աշխատանքները,
շարժական քանոնի ամրացման ձևերը, աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքների օգտագործման վերաբերյալ
գիտելիքները: Իսկ գործնական առաջադրանքների ժամանակ ստուգվելու են ուսանողի`գծագրվող առարկայի չափագրման,
թղթի վրա առարկայի պրոեկցիաների իզոմետրիայի և դետալների դասավորության էսքիզային սխեմայի կատարման
վերաբերյալ կարողությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ
մասնագիտական գրականություն, համակարգի պլակատներ, օրինակելի գծագրեր և գծագրության պահանջներին
համապատասխան լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնելտրամաբանականտարածականպատկերացմանխնդիրները`պարզ, միջինևբարդլուծումներով

Կատարման չափանիշներ

1) գծագրում է գլանաձև հիմքով առարկայի պրոեկտման պարզ տրամաբանական խնդիր,
2) գծագրում է ուղղանկյան հիմքով առարկայի միջին բարդության տրամաբանական խնդիր,
3) գծագրում է բազմանկյան ձևով առարկայի պրոեկտման բարդ լուծումներով խնդիր:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հաձնարարություն կատարելու հիման վրաՍովորողին կտրվեն մի շարք
առաջադրանքներ տրամաբանական տարածական խնդիրների լուծումների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը հիմնված կլինի սահմանված բոլոր չափանիշների կատարման վրա:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքը ձեռք է բերվում գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվելու են դիդակտիկ
նյութեր, ուսումնական մասնագիտական ձեռնարկներ և գծագրերով ցուցադրական պլակատներ, գծագրության պիտույքներ
և համապատասխան կահավորված լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

14 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել պրոեկցիոն և երկրաչափական գծագրության պրակտիկ կիրառման կարևորությունը նախագծային
աշխատանքներում,
1) իրականացնում է պարզ իրի նախագծային գծագիր պրոեկցիաներով, կտրվածքով, տարածական տեսքով,
2) գծագրում է նախագծի դետալների և հանգույցների գծագրեր լծորդումներով և կտրվածքներով,
3) գծագրում է նախագծված իրի առանձին դետալների հավաքման սխեման տարածական պատկերներով,
4) իրականացնում է իրերի գաբարիտային գծագրերը` գծերի տարբեր տեսակների օգտագործմամբ:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները գնահատվելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ նախագծային
աշխատանքներում պրոեկցիոն և երկրաչափական գծագրության պրակտիկ կիրառման կարևորության վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքը ձեռք է բերվում տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական մասնագիտական ձեռնարկներ և գծագրերով ցուցադրական
պլակատներ, գծագրության պիտույքներ և համապատասխան կահավորված լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-00-15

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ մասնագիտական գիտելիքներ երկրաչափական գծագրության մեթոդների և
հնարավորությունների մասին, ներկայացնել նրա պահանջները և հնարավորությունները:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատանք` 42ժամ
Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները,
օրենքները, մեթոդները և պահանջները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) կատարի երկրաչափականգծագրությանպահանջներըևհնարավորությունները,

2) ներկայացնի լծորդումների կատարման մեթոդները և խնդիրների բազմազանությունը,
3) ներկայացնի գծագրության ժամանակ օգտագործվող գծերի տեսակները:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Կատարելերկրաչափականգծագրությանպահանջներըևհնարավորությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) Ճիշտէներկայացնումգծագրականխնդիրներիկատարմանտարբերակներտարբերֆարմատներիվրա,
2) ճիշտէներկայացնումառարկայիպրոեկցիաներըպլաստիկլուծումներով,
3) ճիշտէներկայացնումմասշտաբայինլուծումներգծագրերում,
4) ճիշտէներկայացնումերկրաչափականգծագրերիչափանշումըսլաքներիևթվանշմանարտահայտմամբ,
5) ճիշտէներկայացնումչափերիշղթայիկիրառումըգծագրում,
6) ճիշտէկատարումերկրաչափականգծագրությանհնարավորություններընախագծայինգրաֆիկականլուծումներում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի միջոցով ստոգվելու է ուսանողի գիտելիքները երկրաչափական գծագրության պահանջների և
հնարավորությունների

վերաբերյալ:

Իսկ

գործնական

առաջադրանքների

միջոցով

ստուգվելու

են

ուսանողի

կարողությունները երկրաչափական գծագրության հնարավորությունները նախագծային գրաֆիկական լուծումներով
աշխատանքներում:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը առաջադրված խնդիրները կկատարի ճիշտ և գրագրետ,
կցուցաբերի նյութի էական կարևորությունը ներկայացնող մասերԻ կարողություն:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ուսուցողական գրականություն,
թեմային վերաբերվող ցուցադրական պլակատներ, համակարգիչ, գծագրական պիտույքներ և անպայման գործնական
աշխատանքը կատարվի գծագրական պահանջներին համապատասխան լսարանում:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

գործնական աշխատանք`

16 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել լծորդումների կատարման մեթոդները և խնդիրների բազմազանությունը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է լծորդվող կետերի և գծերի միացման մեթոդները,

2) ներկայացնում է գծից-գիծ սահմանանցման ձևերը` լծորդման ձևերով,
3) ներկայացնում է երկու շրջանագծերի լծորդման մեթոդները,
4) ներկայացնում է լծորդման խնդիրների տարբերակներ` օգտագործելով շրջանագիծ և գիծ,
5) ներկայացնում է կազմած գծերի համակարգը կազմված մի քանի կորերից կամ կորերից և ուղիղներից:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի լծորդումների կատարման մեթոդները և խնդիրները: Գործնական առաջադրանքի
միջոցով կգնահատվի ուսանողի կարողությունները կետ և գծի միացման, գծից-գիծ, երկու շրջանագծեր, շրջանագիծ և գիծ, գիծ
և կորագիծ լծորդման գծագրերում:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե գծագրերը կատարված են գրագետ և անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ուսուցողական գրականություն,
լծորդմանը վերաբերվող ցուցադրական պլակատներ, համակարգիչ, գծագրական պիտույքներ և անպայման գործնական
աշխատանքը կատարվի գծագրական պահանջներին համապատասխան լսարանում:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել գծագրության ժամանակ օգտագործվող գծերի տեսակները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է հիմնական հոծ գծերի օգտագործումը գծագրում,
2) ներկայացնում է բարակ հոծ գծի օգտագործումը գծագրում,
3) ներկայացնում է ալիքավոր հոծ գծի օգտագործումը գծագրում,
4) ներկայացնում է ընդհատվող գծակետային բարակ գծի օգտագործումը գծագրում,
5) ներկայացնում է ընդհատվող գծիկային գծի կիրառման տարբերակներ,
6) ներկայացնում է չափասլաքի, չափագծի, արտաբերման գծերի կիրառման պահանջները գծագրերում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու էհարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները գծագրության ժամանակ օգտագործվող գծերի տեսակների
վերաբերյալ: Իսկ գործնական հանձնարարության միջոցով ուսանողը պետք է ցույց տա իր կարողություններն ու
հմտությունները գծագրման ժամանակ գծերի տեսակների ճիշտ և տեղին օգտագործմամբ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարված է գրագետ և հմտորեն:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական պարապմունքների և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ մասնագիտական ուսուցողական գրականություն, գծերի տեսակներին վերաբերվող ցուցադրական պլակատներ,
համակարգիչ, գծագրական պիտույքներ և անպայման գործնական աշխատանքը կատարվի գծագրական պահանջներին
համապատասխան լսարանում:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`

2

գործնական աշխատանք`

ժամ
10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՐՈԵԿՑԻՈՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-016

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կտրվածքների և գծագրերը կիրառելու հնարավորությունների
վերաբերյալ կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`

10ժամ

գործնականաշխատանք` 44ժամ
Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-015 <<Երկրաչափական գծագրության
պահանջները, խնդիրները, մեթոդները և հնարավորությունները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիկտրվածքիտեսակներըևառանցքայինտարբերությունները,
2)ներկայացնի կտրվածքը աքսոնոմետրիկ պրոեկցիաների համակարգում,
3) ներկայացնի կտրվածքի կիրառումը նախագծային առաջարկներում

Մոդուլի գնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելկտրվածքիտեսակներըևառանցքայինտարբերությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարումէառարկայիֆրոնտալկտրվածքիգծագիր,
2) կատարումէառարկայիհորիզոնականկտրվածքիգծագիր,

3) կատարումէառարկայիպրոֆիլկտրվածքիգծագիր,
4) ներկայացնումէերեքկտրվածքներիմիասնականկարևորությունը,
5) իրականացնումէկտրվածքներիշտրիխավորում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի գիտելիքները կտրվածքի տեսակների և տարբերությունների
վերաբերյալ: Իսկ գործնական հանձնարարություններով կստուգվեն ուսանողի կարողությունները առարկայի ֆրոնտալ
հորիզոնական, պրոֆիլ կտրվածքների և նրանց ճիշտ շտրիխավորման ձևերի ու պահանջների կատարմամբ:
Արդյունքի յուրացումը համարվումէ դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվումեն ճիշտ պատասխաններ, իսկ
գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ թեմային
համապատասխան ցուցադրական նյութեր, գծագրական պիտույքներ և գծագրության պահանջներին համապատասխան
կահավորված արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`14 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել կտրվածքը աքսոնոմետրիկ պրոեկցիաների համակարգում

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարումէգլանաձևառարկայիկտրվածքի գծագիրիզոմետրիկհամակարգում,
2) կատարում է ուղղանկյուն հիմքով պրիզմայի կտրվածքի գծագիր դիմետրիկ համակարրգում,
3) ներկայացնում է տարբեր երկրաչափական ձևաստեղծում ունեցող առարկաների հատման համար ճիշտ պրոեկցիոն
համակարգ,
4) ներկայացնում է կտրող հարթության արտահայտման ձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի կողմից աքսոնոմետրիկ պրոեկցիաների կտրվածքի վերաբերյալ
գիտելիքները: Իսկ գործնական հանձնարարության կատարմամբ կստուգվեն ուսանողի՝ գլանաձև առարկայի իզոմետրիկ,
ուղղանկյուն հիմքով պրիզմայի դիմետրիկ և տարբեր տեսակի երկրաչափական ձև ունեցող տարբեր առարկաների
կտրածքներ գծագրելու կարողությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը կատարի բոլոր պահանջները:
Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ թեմային
համապատասխան ցուցադրական նյութեր, տարբեր կտրվածքներին վերաբերող ցուցադրական պլակատներ,գծագրական
պիտույքներ և գծագրության պահանջներին համապատասխան կահավորված արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել կտրվածքի կիրառումը նախագծային առաջարկներում

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարում է առանցքային ֆրոնտալ կտրվածքի գծագիր նախագծված իրի համապատասխան,
2) կատարում է իրի կտրվածքի գծագիր գունային ընդգծվածություն,
3) կատարում է ֆունկցիոնալ կտրվածքների գծագիր մի քանի հարթություններով,
4) կատարում է կտրվածքի գծագիր մանրակերտի վրա էլեմենտների մասնատման շնորհիվ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:
Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի գիտելիքները նախագծային առաջարկներում կտրվածքի կիրառման
վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով կբացահայտվեն ուսանողի նախագծված իրի ֆրոնտալ կտրվածքի,
կտրվածքի գունային ընդգծվածության, մի քանի հարթություններով կտրվածքի, ինչպես նաև մանրակերտի էլեմենտների
կտրվածքի վերաբերյալ կարողությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ թեմային
համապատասխան ցուցադրական նյութեր, ինչպես նաև մանրակերտեր, տարբեր կտրվածքներին վերաբերող ցուցադրական
պլակատներ, գծագրական պիտույքներ և գծագրության պահանջներին համապատասխան կահավորված արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԳՈՒՆԱՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-017

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել դիզայնի նախագծային գործունեության ոլորտներում գունատեսության
վերաբերյալ կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք` 26ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-008 <<Գունանկարչության մասնագիտական
օրինաչափությունները>> , ԴՈԿ 5-12-012 <<Գեղագիտությունևարվեստիճանաչողություն>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիգունատեսությունըորպեսգիտություն,
2) ներկայացնի մարդու կողմից գույնի ընկալման առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնի գույնի կիրառման տեսությունը պրակտիկ նախագծային գործունեության տարբեր ոլորտներում,
4) ներկայացնի գույնի տեսության և գույնի դասակարգման խնդիրները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել գունատեսությունը որպես գիտություն

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է գունատեսությունը որպես գիտություն,
2) ներկայացնում է գունատեսության կիրառման կարևորությունը նախագծային հորինվածքներում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը կբացահայտի, թե ինչ է ներկայացնում գունատեսությունը որպես գիտություն: Իսկ գործնական
առաջադրանքների միջոցով կգնահատվեն ուսանողի կարողությունները գունատեսության նախագծային հորինվածքներում
կիրառելու ժամանակ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսուցողական ձեռնարկներ, դիդակտիկ պլակատներ
կամ պահոցներում լավագույն պահպանված նածագծայի հորինվածքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել մարդու կողմից գույնի ընկալման առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է գույնի ընկալման առանձնահատկությունները,
2) ներկայացնում է գույնը որպես գեղարվեստական արտահայտչականության ինքնատիպ միջոց,
3) ներկայացնում է գույնը որպես դիզայն նախագծային մտքի բացահայտման կարևորագույն միջոց:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Սովորողին
կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ գույնի ընկալման առանձնահատկությունների, մարդու կողմից գույնը որպես
գեղարվեստական արտահայտման միջոցի վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե նախագծային հորինվածքներում գույնը մտքի բացահայտման կարևոր միջոց
պատկերվի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքների ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսուցման
ընթացքում կիրառվելու են դիդակտիկ օրինակներ, ալբոմներում տեղադրված լավագուն նմուշներ: Գործնական
աշխատանքը պետք է կատարվի արվեստանոցային պայմաններում, որտեղ կան թեք սեղաններ, նկարչական պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել գույնի կիրառման տեսությունը պրակտիկ նախագծային գործունեության տարբեր ոլորտներում

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է գույնի հատկությունների հիմնական տեսական դրույթները,
2) ներկայացնում է գունային հորինվածքների կազմակերպման եղանակները,
3) ներկայացնում է գունային հորինվածքների կազմակերպման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն հարցեր` գույնի կիրառման պրակտիկ նախագծային
գործունեության տարբեր ոլորտների, հիմնական տեսական դրույթների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքների
ժամանակ ուսանողը կիրառում է գունային հորինվածքների տարբեր եղանակներ և սկզբունքներ:
Արդյուքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե սահմանված բոլոր չափանիշները կատարվել են:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ուսուցողական
գրականություն, պահոցներում պահվող նախագծային հորինվածքների լավագույն օրինակներ, համակարգի` ինտերնետ
կապով, հարմարավետ արվեստանոց ` նախատեսված կոմպոզիցիոն գործերի համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

8 ժամ

Ներկայացնել գույնի տեսության և գույնի դասակարգման խնդիրները,
1) ներկայացնում է քրոմատիկ և աքրոմատիկ գույների համակարգերը,
2) ներկայացնում է գույնը որպես ֆիզիկական և հոգեֆիզիոլոգիական մեծություն,
3) ներկայացնում է գունային սանդղակի (սպեկտրի) հիմնական, լրացուցիչ, օժանդակ և հակադիր գույները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Կտրվեն
հարցեր գույնի դերի և գույնը որպես ֆիզիկական և հոգեֆիզիոլոգիական մեծության վերաբերյալ: Իսկ գործնական
առաջադրանքների ժամանակ կստուգվեն ուսանողի կարողությունները քրոմատիկ և

աքրոմատիկ գույների, գունային

սանդղակի հիմնական, լրացուցիչ, օժանդակ և հակադիր գույների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է օգտագործել ուսումնական գրականություն, համակարգիչ,
ցուցադրական պլակատներ, մեծ էկրան: Գործնական աշխատանքները կատարել կոմպոզիցիայի համար նախատեսված թեք
սեղաններով արվեստանոցում, ունենալ նկարչական և գծագրական պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՈՐԻՆՎԱԾՔԻ (ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱՅԻ) ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԴԻԶԱՅՆՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-018

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ծավալային պատկերացման և մտածելակերպի, ինչպես նաև հորինվածքի
(կոմպոզիցիոն)

հիմնական

հարցադրումներին,

հիմնվելով

հորինվածքի

գործոնների

ֆունկցիոնալ

օրինաչափություններ վրա:
Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատանք` 24ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-011
<<Կերպարվեստումգեղանկարչությանարտահայտչամիջոցներըևկոմպոզիցիոնխնդիրներ>>,ԴՈԿ 5-12-017

կիրառման

և

<<Գունատեսություն>>մոդուլները:
ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի ծավալային պատկերացման և ձևաստեղծման վերլուծություն և հիմնավորում,
2) բացատրի հարթային, ծավալային և ծավալա-տարածական հորինվածքում գույնի կիրառման կարևորությունը:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել ծավալային պատկերացման և ձևաստեղծման վերլուծություն և հիմնավորում

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնում է պարզ կենցաղային իրերի ֆունկցիոնալ և ծավալագոյացման վերլուծություն,
2) ներկայացնում է հորինվածքի գործոնների համաչափությունների, ռիթմիկ դրվածքի, հակադրությունների, ինչպես նաև
մասշտաբային հիմնախնդիրների կիրառումը առարկայական միջավայրում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է բանավոր հարցերի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Բանավոր
հարցումների միջոցով ուսանողը հիմնավորում է պարզ կենցաղային իրերի ֆունկցիոնալ և ծավալագոյացման
վերլուծությունը: Իսկ գործնական աշխատանքի ժամանակ կատարում է հորինվածքի համաչափությունների, ռիթմիկ,
հակադիր, ինչպես նաև մասշտաբային հիմնախնդիրների կիրառումը առարկայական միջավայրում:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում առաջադրված
հարցերին, ձևակերպումները կատարում է գրագետ, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական առաջադրանքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական
նյութեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, համապատասխան կոմպոզիցիոն արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Բացատրել հարթային, ծավալային և ծավալա-տարածական հորինվածքում գույնի կիրառման կարևորությունը

Կատարմանչափանիշներ

1)բացատրում է հորինվածքի ծավալային իրականացման հնարավորությունը աքրոմատիկ (միագույն) և քրոմատիկ

ժամ

(բազմագույն) լուծումների տարբերակներով,
2) ներկայացնում է ծավալա- տարածական հորինվածքը պրակտիկ աշխատանքով:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի

շրջանակը պետք է ներկայացնի հարթային, ծավալային և ծավալա-տարածական հորինվածքում գույնի կիրառման
կարևորությունը: Գործնական առաջադրանքի միջոցով պետք է կատարի հորինվածքի ծավալային լուծումը աքրոմատիկ և
քրոմատիկ տարբերակներով և պրակտիկ աշխատանքում ցույց տա ծավալա-տարածական հորինվածքը:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման ընթացքում օգտգաործելու են դիդակտիկ նյութեր,
ցուցադրական

լավ

կատարված

օրինակներ,

ուսուցողական

գրականություն,

համապատասխան

կոմպոզիցիոն

արվեստանոց:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԱՐԽԻՏԵԿՏՈՆԻԿԱ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-019

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ծավալա-ձևերի հիմնական հատկությունների և նրանց կառուցման
օրինաչափությունների, տեկտոնիկ համակարգերի և ձևաստեղծման մեթոդների ու գեղարվեստական
արտահայտչականության միջոցների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում` 12ժամ
գործնականաշխատանք` 24ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013
<<Երկրաչափականգծագրությանհիմնախնդիրները>> , ԴՈԿ 5-12-017<<Գունատեսություն>> , ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքի(կոմպոզիցիայի)հիմունքներըդիզայնում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի ընդհանուրտեղեկություններարխիտեկտոնիկայի, երկրաչափականձևերի, հարթային, ծավալային,
հորինվածքներիձևաստեղծմանհիմունքներիմասին,
2) ներկայացնի ընդհանուր տեղեկություններ հորինվածքային օրինաչափությունների մասին,
3) ներկայացնի ընդհանուր տեղեկություններ հորինվածքների գեղարվեստական միջոցների մասին:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնելընդհանուրտեղեկություններարխիտեկտոնիկայի, երկրաչափականձևերի, հարթային, ծավալային,
հորինվածքներիձևաստեղծմանհիմունքներիմասին:
1)
ներկայացնումէընդհանուրտեղեկություններարխիտեկտոնիկձևաստեղծման՝հարթմակերևույթիձևափոխումըռելիեֆիևծավա
լայինձևերի,
2) ներկայացնումէմոդուլայինհամակարգերիձևաստեղծմանտարբերակները (կոմբինատորփոխակերպումներ),
3) ներկայացնումէտեկտոնիկհամակարգերըծավալա-տարածականկառուցվածքներում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի արխիտեկտոնիկայի ձևաստեղծման և ծավալային ձևերի, մոդուլային
համակարգերի ձևափոխման տարբերակների իրականացումը: Իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով կգնահատվի
ուսանողի՝ հարթ մակերևույթների ձևափոխումը ծավալայինի, մոդուլային ձևաստեղծման կարողությունները և
հմտությունները:
Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը բանավոր և գործնական առաջադրանքները կատարի կատարման
չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ պահոցներում պահված աշխատանքների լավ օրինակներ, համակարգիչ, նկարչական և գծագրական պիտույքներ,
գործնական աշխատանքը անպայման կատարել համապատասխան արվեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել ընդհանուր տեղեկություններ հորինվածքային օրինաչափությունների մասին

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է էլեմենտների համաչափության և փոխկապակցության, կենտրոնի դոմինանտի առկայության, մասերի
հավասարակշռության և ամբողջականության մասին,
2) ներկայացնում է հորինվածքային օրինաչափությունների կիրառման հնարավորությունը հարթային, ծավալային և

տարածական ձևաստեղծումներում:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով և գործնական առաջադրանքների հիման վրա:
ՈՒսանողը պետք է ցույց տա իր գիտելիքները հորինվածքային օրինաչափությունների մասին, իսկ գործնական
առաջադրանքներում կարողանա օգտագործել հորինվածքային օրինաչափությունների կիրառման հնարավորությունները
հարթային, ծավալային և տարածական ձևաստեղծումներում:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ պահոցներում պահված աշխատանքների լավ օրինակներ, դիդակտիկ նյութեր, ստվարաթղթեր, նկարչական և
գծագրական պիտույքներ, գործնական աշխատանքը անպայման կատարել համապատասխան արվեստանոցային
պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել ընդհանուր տեղեկություններ հորինվածքների գեղարվեստական միջոցների մասին

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է ընդհանուր տեղեկություններ հորինվածքի հիմնական գործոնների (ռիթմ, համաչափություն,

6 ժամ

հավասարակշռություն, սիմետրիա, ասիմետրիա, դինամիկա, ստատիկա, մասշտաբայնություն, ֆակտուրա, գույնի) մասին,
2) ներկայացնում է հորինվածքի գեղարվեստական միջոցների արխիտեկտոնիկ կիրառումը դիզայնի տարբեր ոլորտներում,
3) ներկայացնում է հորինվածքի կմախքային (կարկասային) և թաղանթային, թաղանթային և ծալքային համակարգերի
ստեղծման մեթոդները և ստեղծված մակերևույթների դեկորատիվ հատկությունները,
4) ներկայացնում է երկրաչափական նմանության և համաչափության դերը ձևի տեսողական (վիզուալ) ընկալման մեջ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Հարց ու պատասխանի
միջոցով բացահայտվում է ուսանողի գիտելիքները հորինվածքի գեղարվեստական տարատեսակների մասին: Իսկ
գործնական առաջադրանքների միջոցով բացահայտվում է հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմնական գործոնների (սիմետրիկ
ասիմետրիկ, դինամիկ ստատիկ) վերաբերյալ ուսանողի կարողությունները և գիտելիքները:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ կիրառի գեղարվեստական միջոցները դիզայնի տարբեր
ոլորտներում:

Մեթոդաբանություը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, պահոցներում
ցուցադրման համար լավ օրինակներ, համակարգիչ, գծագրական և նկարչական պիտույքներ, կոմպոզիցիայի համար
անհրաժեշտ սեղաններով արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-020

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ավանդական և ժամանակակից կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի
հիմնական տեսակներին, նրանց կիրառման ձևերին, առանձնահատկություններին և հնարավորություններին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում` 36ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-005
<<Գծանկարումճեպանկարիընկալմանևկիրառմանմեթոդները>> , ԴՈԿ 5-12-011
<<Կերպարվեստումգեղանկարչությանարտահայտչամիջոցներըևկոմպոզիցիոնխնդիրները>>ևԴՈԿ 5-12033<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիավանդականևժամանակակիցկոնստրուկտիվուհարդարմաննյութերիհիմնականտեսակները,
կիրառմանձևերը, առանձնահատկություններըևհնարավորությունները (քար, փայտ,մետաղ, պլաստմասա, ապակի,
սինթետիկ նյութեր, ներկեր և ծածկույթներ),
2) ներկայացնի նյութերի բազմաբնույթ հատկությունները, դասակարգումը, որակի գնահատումը,
3) ներկայացնի նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաները, նրանց ֆիզիկական ու քիմիական
առանձնահատկությունները: Ներկայացնի մեթոդական ցուցումներ՝ նյութերի ռացիոնալ ընտրության, համատեղ կիրառման
վերաբերյալ,
4) բացատրի նյութերի ծավալագոյացման առանձնահատկությունները, նրանց մշակման հնարավորությունները,
ներկայացնել նյութերի տեխնիկական մշակման հաստեցները և գործիքները,

5) ներկայացնի նյութերի նկատմամբ կիրառվող ֆունկցիոնալ, գեղագիտական, տնտեսական, արտադրական պահանջները:
Բացատրի բնական և արհեստական նյութերի բազմազանությունը:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:
Ներկայացնելավանդականևժամանակակիցկոնստրուկտիվուհարդարմաննյութերիհիմնականտեսակները, կիրառմանձևերը,

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

առանձնահատկություններըևհնարավորությունները (քար, փայտ,մետաղ, պլաստմասա, ապակի, սինթետիկ նյութեր, ներկեր
և ծածկույթներ)

Կատարմանչափանիշներ

1) oգտագործում է ավանդական կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի հիմնական տեսակները,
2) ներկայացնում է ավանդական կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի կիրառման ձևերը,
3) օգտագործում է ժամանակակից կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի հիմնական տեսակները,
4) ներկայացնում է ժամանակակից կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի կիրառման ձևերն ու
առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է բանավոր հարցերի միջոցով: ՈՒսանողը հարցերի միջոցով կներկայացնի
ավանդական

և

ժամանակակից

կոնստրուկտիվ

և

հարդարման

նյութերի

հիմնական

տեսակները,

առանձնահատկություններն ու հնարավորությունները:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը պատասխանում է բոլոր հարցերին գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ,
դիդակտիկ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել նյութերի բազմաբնույթ հատկությունները, դասակարգումը, որակի գնահատումը

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է նյութերի բազմաբնույթ հատկությունները,
2) կատարում է նյութերի դասակարգում,
3) կատարում է նյութերի որակի գնահատում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատաումը իրականացվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն հարցեր, որոնց

միջոցով կստուգվեն գիտելիքները նյութերի բազմաբնույթ հատկությունների, դասակարգման և որակի գնահատման
վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը բոլոր հարցերին տալիս է տրամաբանական և գրագետ պատասխան:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ,
դիդակտիկ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում 8 ժամ

ժամաքանակը
Ներկայացնել նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաները, նրանց ֆիզիկական ու քիմիական
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

առանձնահատկությունները: Ներկայացնել մեթոդական ցուցումներ՝ նյութերի ռացիոնալ ընտրության, համատեղ կիրառման
վերաբերյալ:

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաները,
2) ներկայացնում է նյութերի ֆիզիկական և քիմիական առանձնահատկությունները,
3) իրականացնում է նյութերի ռացիոնալ ընտրություն և համատեղ կիրառում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հացերի միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի շրջանակը պետք է
բացահայտի նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաների, նրանց ֆիզիկական և քիմիական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ իմացությունը:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը պատասխանում է բոլոր հարցերին գրագետ և
տրամաբանորեն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ,
դիդակտիկ նյութեր, մեթոդական նյութեր, համակարգիչ, համապատասխան լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

8 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարման չափանիշներ

Բացատրել նյութերի ծավալագոյացման առանձնահատկությունները, նրանց մշակման հնարավորությունները, ներկայացնել
նյութերի տեխնիկական մշակման հաստոցները և գործիքները:
1) բացատրում է նյութերի ծավալագոյացման առանձնահատկությունները,

2) բացատրում է նյութերի մշակման հնարավորությունները,
3) ներկայացնում է նյութերի տեխնիկական մշակման հաստոցները և գործիքները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի միջոցով: Այս արդյունքը ուսումնասիրելուց հետո սովորողը պետք
է ներկայացնի նյութերի ծավալաստեղծման առանձնահատկությունները, նրանց մշակման հնարավորությունները, նյութերի
տեխնիկական հաստոցներն ու գործիքները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին կպատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ,
կցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ,
դիդակտիկ նյութեր, մեթոդական նյութեր, պլակատներ, համակարգիչ, համապատասխան լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 5

Ներկայացնել նյութերի նկատմամբ կիրառվող ֆունկցիոնալ, գեղագիտական, տնտեսական, արտադրական պահանջները:
Բացատրել բնական և արհեստական նյութերի բազմազանությունը:

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է նյութերի նկատմամբ կիրառվող գեղագիտական պահանջները,
2) ներկայացնում է նյութերի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական և արտադրական պահանջները,
3) ներկայացնում է բնական նյութերի բազմազանությունը,
4) ներկայացնում է արհեստական նյութերի բազմազանությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի շրջանակը պետք է
բացահայտի նյութերի ֆունկցիոնալ, գեղագիտական, տնտեսական, արտադրական պահանջները: Կարողանա ներկայացնել
բնական և արհեստական նյութերի բազմազանությունը:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրված հարցերին տալիս է գրագետ և ամբողջական պատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է դասախոսության միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ,
դիդակտիկ նյութեր, մեթոդական նյութեր, պլակատներ, համակարգիչ, համապատասխան լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-021

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քանդակագործության կարևոր հիմնախնդիրների վերաբերյալ
կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

18 ժամ
տեսականուսուցում` 8 ժամ
գործնականաշխատանք` 10ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>> , ԴՈԿ 5-12-003 <<Գծանկարի համաչափությունների ընկալման և կիրառման մեթոդները>>,
ԴՈԿ 5-12-006 <<Գծանկարի կառուցման օրենքները և մեթոդները>> ,
<<Գծանկարումծավալայինևտոնայինխնդիրներիլուծմանմեթոդները>>,ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքիկոմպոզիցիայիհիմունքներըդիզայնում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիքանդակագործությանառանձնահատկությունները, գործիքները,
նյութերըևնրանցկիրառմանհնարավորությունները,
2) ներկայացնի քանդակի ծավալային, տարածական ընկալման և վերարտադրման ձևերն ու մեթոդները, չափագրման և
մասշտաբային ընկալման կիրառման ձևերը,
3) ներկայացնի քանդակի տեսակները և առանձնահատկությունները,
4) ներկայացնի ծավալային քանդակագործության հիմնական նյութերը,
5) ներկայացնիփոքրպլաստիկծավալների, կամերայինևմոնումենտալքանդակագործությանառանձնահատկությունները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակար
դակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել քանդակագործության առանձնահատկությունները, գործիքները, նյութերը և նրանց կիրառման
հնարավորությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է քանդակագործությունը որպես կերպարվեստի հիմնական Ճյուղերից մեկը,

2) ներկայացանում է քանդակագործության առանձնահատկությունները,
3)ճիշտէօգտագործում քանդակագործության գործիքները և նրանց կիրառման հնարավորությունները,
4)ճիշտէօգտագործում քանդակագործության նյութերը և նրանց կիրառման հնարավորությունները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է նկարագրի քանդակագործությունը որպես կերպարավեստի հիմնական ճյուղ և բացատրի նրա
առանձնահատկությունները: Իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով կբացահայտվեն ուսանողի կարողությունները
քանդակագործության գործիքների և նյութերի ու նրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին տալիս է գրագետ պատասխան, իսկ
գործնական աշխատանքը կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվումէ դասախոսության և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման համար
օգտագործվելու են օրինակներ` մեծ վարպետների ստեղծագործություններից, վերատպություններ, ալբոմներ, կինո սրահում
դիտումներ, դիդակիկ նյութեր, գործիքներ, քանդակագործության հաստոցներ, նախատեսված արվեստանոցային
պայմաններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել քանդակի ծավալային, տարածական ընկալման և վերարտադրման ձևերն ու մեթոդները, չափագրման և
մասշտաբային ընկալման կիրառման ձևերը
1) կիրառում է քանդակի ծավալային, տարածական ընկալման վերարտադրման ձևերը,
2) կիրառում է քանդակի ծավալային, տարածական ընկալման վերարտադրման մեթոդները,
3)օգտագործում է չափագրման և մասշտաբային ընկալման կիրառման ձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Բանավոր հարցերի
միջոցով ստուգվելու է ծավալային, տարածական ընկալման և վերարատադրման, չափագրման ու մասշտաբային ընկալման
ձևերի ու մեթոդների վերաբերյալ ուսանողի ընդհանուր իմացության մակարդակը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն,
վերատպություններ, համակարգիչ ինտերնետ կապով, սկավառակներ քանդակագործության վերաբերյալ:

Համապատասխան արվեստանոց, հաստոց, կավ, գործիքներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել քանդակի տեսակները և առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնում է հարթաքանդակի, բարձրաքանդակի և կլոր քանդակի աշխատանքներ՝ պահանջվող խնդիրների
համաձայն,
2) կիրառում է ֆորմայի պատրաստման տեխնոլոգիան և մեթոդները,
3) ներկայացնում է ձուլման տեխնոլոգիան և մեթոդները,
4) պատրաստում է քանդակի կարկասային լուծումների տարբերակներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կկատարվի հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն
հարցեր` քանդակի տեսակների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքի ժամանակ
կբացահայտվեն ուսանողի` հարթաքանդակի, բարձրաքանդակի և կլոր քանդակի կատարման պահանջները ու ֆորմայի
պատրաստման և ձուլման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված` կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում կիրառվելու են քանդակի նյութեր, կավ, գիպս, բռոնզ, կարկասի համար մետաղական ձողեր, արվեստանոցային
պայմաններ, օգտագործվելու են մասնագիտական ձեռնարկներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել ծավալային քանդակագործության հիմնական նյութերը

Կատարման չափանիշներ

1) օգտագործում է քանդակագործության հիմնական նյութերը փուլային աշխատանքի ընթացքում,
2) իրականացնում է քանդակագործության մեջ տարբեր նյութերի համատեղ կիրառման հնարավորությունները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` փուլային աշխատանքում քանդակագործության հիմնական և տարբեր
նյութերի համատեղ կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է բոլոր չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսուցողական և քանդակի ձուլման տեխնոլոգիաներին վերաբերող
գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ, նյութական բազա: Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքներն
անցկացնել քանդակի համապատասխան արվեստանոցում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել փոքր պլաստիկ ծավալների, կամերային և մոնումենտալ քանդակագործության առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1)իրականացնում է փոքր պլաստիկ ծավալներ իրենց առանձնահատկություններով,
2)կիրառումէ կամերային քանդակագործության տեսակները,
3) ներկայացնում է մոնումենտալ քանդակագործության ինքնուրույնէսքիզայինաշխատանք:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր փոքրիկ պլաստիկ ծավալների, կամերային և մոնումենտալ քանդակագործության վերաբերյալ:
Իսկ գործանական առաջադրանքների ժամանակ ուսանողը պատրաստելու է մոնումենտալ քանդակագործության
ինքնուրույն էսքիային աշխատանք:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին, իսկ գործնական
առաջադրանքը կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն,

գործնական

առաջադրանք:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

մասնագիտական

գրականություն,

վերատպություններ, պահոցներում պահվող լավ օրինակներ, վավերագրական ֆիլմեր` մոնումենտալ քանդակագործության
վերաբերյալ, արվեստանոցային պայմաններ, քանդակի հաստոց, կավ, պլաստիլին, բռոնզ, անհրաժեշտ գործիքներ
սարքավորումներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-022

Մոդուլինպատակը

Այսմոդուլինպատակնէուսանողինտալգիտելիքներքանդակագործականպրակտիկաշխատանքինախապատրաստմանևկազ
մակերպմանպահանջներիուձևերիվերաբերյալ, ինչպեսնաևդրանքգործնականումկիրառելուկարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ

տեսականուսուցում՝4ժամ
գործնականաշխատանք՝32ժամ
Մուտքային պահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12021<<Քանդակագործությանհիմնախնդիրները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիքանդակագործականպրակտիկաշխատանքինախապատրաստմանպահանջները,
2) ներկայացնիքանդակագործականպրակտիկաշխատանքինախապատրաստմանպահանջները,
3) ներկայացնի քանդակագործական աշխատանքի կատարման մեթոդական ձևերը:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելքանդակագործականպրակտիկաշխատանքինախապատրաստմանպահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէաշխատանքինախապատրաստականփուլը՝տարածքով, մակերեսով, հաստոցներովևգործիքներով:
2) պատրաստումէառաջադրանքիչափերիհամապատասխանտախտակ (պլանշետ),
3) մշակումէառաջադրանքիհամարպահանջվանյութը՝կավկամպլաստիլին,
4) նախապատրաստումէաշխատանքայինհիմնականևօժանդակգործիքները,
5) ապահովումէաշխատանքայինլուսավորությունը,
6) ընտրումէդիտմանդիրքը,
7) ապահովումէաշխատանքայինպայմաններիհարմարավետությունը:

Գնահատման միջոցը

Հարց ու պատասխանի և գործնականի առաջադրանքի միջոցով կգնահատվի ուսանողի կարողությունները քանդակի
պրակտիկ աշխատանքի նախապատրաստման պահանջների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին, իսկ
գործնական առաջադրանքը կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական պարապմունքների համար անհրաժեշտ է ունենալ` արվեստանոց,աշխատանքային մակերես` սեղան,
առաջադրանքի համար տախտակ (պլանշետ), պահանջված նյութ` կավ կամ պլաստիլին, հիմնական և օժանդակ
գործիքներ, համապատասխան լուսավորություն, դիտման դիրք:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք2

Ներկայացնել քանդակագործական պրակտիկ աշխատանքի նախապատրաստման պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնում է գծանկարով կատարած էսքիզներ,
2) նախապատրաստում է կատարվող աշխատանքի համար կոնստրուկտիվ էլեմենտներ,
3) նախապատրաստում է կավ ծեծելու փայտե մուրճ կամ հարմար փայտ,
4) նախապատրաստում է կավը կամ պլաստիլինը ծածկելու պոլիէթիլեն,
5) մշակում և նախապատրաստում է որոշակի քանակությամբ կավ կամ պլաստիլին,
6) հաշվարկում է կատարվող աշխատանքի մասշտաբային հարցերը և էլեմենտների համաչափությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների հիման վրա: Գործնական հանձնարարությամբ
ուսանողը կատարելու է քանդակագործական աշխատանքի կազմակերպման նախապատրաստական պահանջները:
Արդյունքը յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական պարապմունքները կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է` կավ ծեծելու փայտե մուրճ կամ հարմար փայտ,
կավը կամ պլաստիլինը ծածկելու պոլիէթիլեն, մշակած որոշ քանակի կավ կամ պլաստիլին, աշխատանքը կատարել
արվեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 12ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնում է քանդակագործական աշխատանքի կատարման մեթոդական ձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնում է աշխատանքը մանր ծեփվածքներով,
2) իրականացնում է ծավալային լուծումները նախապատրաստված գնդաձև կավե գնդիկների միջոցով,
3) ծեփումը կատարում է ափերի մեջ պատրաստված պարանաձև երկար կավով կամ պլաստիլինով,
4) նյութի ծեփումը կատարվում է քանդակագործական գործիքներով:

Գնահատման միջոցը

Գործնական առաջադրանքի միջոցով գնահատվելու է ուսանողի`քանդակագործական աշխատանքի կատարման
մեթոդական ձևերի կարողությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում ցույց են տրվում
իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ` մանր ծեփվածքներով, կավե գնդիկների միջոցով, պարանաձև երկար կավով
կամ պլաստիլինով: Անհրաժեշտ են արվեստանոցային պայմաններ և քանդակագործական գործիքներ, հաստոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԶ ԻՐԵՐԻ ՔԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՊԱՐԶ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-023

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել պարզ ծավալների ընկալման ու քանդակային կատարման պահանջները,
ձևերը և մեթոդները:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝ժամ
գործնականաշխատանք՝ժամ

Մուտքայինպահանջները

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-001
<<Գծանկարչությանմասնագիտականգիտելիքներիպարզաբանում>> ,ԴՈԿ 5-12-003
<<Գծանկարումհամաչափություններիընկալմանևկիրառմանմեթոդները>> , ԴՈԿ 5-12-006
<<Գծանկարիկառուցմանօրենքներըևմեթոդները>> , ԴՈԿ 5-12-022<<Քանդակագործական աշխատանքի
նախապատրաստում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիքանդակայինաշխատանքներիկատարմանմեթոդականձևերը,
2) ներկայացնի քանդակային աշխատանքների կատարման մասնագիտական պահանջները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելքանդակայինաշխատանքներիկատարմանմեթոդականձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1)իրականացնումէպարզիրերիևերկրաչափականձևերիծավալայինքանդակայինաշխատանքհորիզոնականտախտակիվրա,
2) կատարումէպարզէլեմենտներովնատյուրմորտիբարելեֆայինաշխատանք՝ուղղահայցհարթությանվրա,

3) իրականացնումէաշխատանքնատյուրմորտիիրականչափիցփոքր,
4) կատարումէքանդակիծավալայինմշակումներևլուծումներհատուկգործիքներով:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն քանդակային
աշխատանքների առաջադրանքներ, որով կբացահայտվեն նրա կարողությունները կատարման մեթոդական ձևերի
վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում գործնական
աշխատանքի պահանջները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական պարապմունքների կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ունենալ` պարզ իրեր, երկրաչափական մարմնի
գիպսե քանդակներ, պարզ էլեմենտներ նատյուրմորտի համար: Անհրաժեշտ է նաև արվեստանոցային պայմաններ, կավ և
մշակման համար հատուկ գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել քանդակային աշխատանքների կատարման մասնագիտական պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) օգտագործում է աշխատանքի կատարման համար միատարր և միագույն պլաստիլին,
2) օգտագործում է քանդակագործական հաստոց՝ կլոր քանդակի կատարման դեպքում,
3) ապահովում է աշխատանքի ցուցադրման համար պահանջվող ավարտական տեսք,
4) ապահովում է աշխատանքի կատարման պրոցեսների հաջորդականությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի քանդակի մասնագիտական պահանջները: Գործնական առաջադրանքի միջոցով
կգնահատվեն ուսանողի կարողությունները աշխատանքի կատարման պրոցեսների հաջորդականության վերաբերյալ,
ինչպես նաև քանդակին պահանջվող ցուցադրման ավարտական տեսք տալը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է արվեստանոց, քանդակի նյութեր` կավ կամ պլաստիլին, քանդակի հաստոց,
գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՐԹԱՔԱՆԴԱԿԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-024

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի մասնագիտական կատարման պահանջների,
խնդիրների ու առանձնահատկությունների վերաբերյալ տալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու
կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝ժամ
գործնականաշխատանք՝ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-023<<Երկրաչափական մարմինների եվ
պարզ իրերի քանդակային կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիհարթաքանդակիևբարձրաքանդակիառանձնահատկություններըպրակտիկաշխատանքում,
2) ներկայացնի հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի կատարման մասնագիտական պահանջները,
3) ներկայացնի հարթաքանդակների և բարձրաքանդակների ֆունկցիոնալ կիրառման առանձնահատկությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելհարթաքանդակիևբարձրաքանդակիառանձնահատկություններըպրակտիկաշխատանքում

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառումէքանդակագործությաներկուտարատեսակիհիմնականտարբերությունները,
2) կիրառումէհարթաքանդակիկատարմանհնարավորություններըպրակտիկաշխատանքում,
3) օգտագործումէբարձրաքանդակիկատարմանհնարավորություններըպրակտիկաշխատանքում,
4) մեկնաբանումէծավալայինևոճայինհարցադրումներըկատարվածաշխատանքներում:

Գնահատման միջոցը

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին տրվելու են առաջադրանքներ քանդակագործության երկու
տարատեսակի`հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի առանձնահատկությունների, ինչպես նաև կատարված
աշխատանքներում ծավալային և ոճային հարցադրումների վերաբերյալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

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

պայմաններ, քանդակի հաստոց, գործիքներ, վերատպություններ մեծ վարպետների գործերից, պահոցների լավ օրինակներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի կատարման մասնագիտական պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) նախապատրաստում է պրակտիկ աշխատանքի կատարման համար նյութեր և գործիքներ,
2) կատարում է պարզ իրերով կամ երկրաչափական մարմիններով կառուցված հարթաքանդակ,
3) կատարում է պարզ բուսական հարթաքանդակի կրկնօրինակում բնական չափերով,
4) իրականացնում է բարձրաքանդակի ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանք կիրառելով տրված էլեմենտները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների

գիտելիքները

ստուգելու

նպատակով

ուսանողին

կտրվեն

առաջադրանքներ

հարթաքանդակի

և

բարձրաքանդակի մասնագիտական պահանջների վերաբերյալ: Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը
բավարարում է մասնագիտական պահանջները:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում կիրառվելու են
պարզ իրեր, երկրաչափական գիպսե մարմիններ, պարզ բուսական գիպսե հարթաքանդակ, արվեստանոցային պայմաններ,
հաստոց, քանդակի գործիքներ, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել հարթաքանդակների և բարձրաքանդակների ֆունկցիոնալ կիրառման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է հարթաքանդակների և բարձրաքանդակների կիրառման տարբերակները հայկական
ճարտարապետական կառույցերում,
2) ներկայացնում է նրանց կատարման տեխնիկայի մտածելակերպի և խնդիրների դրվածքը տարբեր ժամանակներում և
երկրներում,
3) կատարում է պրակտիկ աշխատանք նյութով ներկայացնելով ձևաստեղծման հորինվածքի հիմնախնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի հայկական ճարտարապետական կառույցներում հարթաքանդակների և
բարձրաքանդակների կիրառման տարբերակները,կատարման տեխնիկան և խնդիրները տարբեր ժամանակաշրջաններում

և երկրներում: Գործնական առաջադրանքի միջոցով գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները ձևաստեղծման
հորինվածքի հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ հայ ճարտարապետության և քանդակագործության
վերաբերյալ գրքեր, սկավառակներ, հայկական զարդարվեստին վերաբերող գրականություն, արվեստանոցային
պայմաններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԿԼՈՐ ՔԱՆԴԱԿԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-025

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ կլոր քանդակի կատարման հիմնախնդիրների պահանջների և
տարատեսակների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝ժամ
գործնականաշխատանք՝ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-007
<<Գծանկարումծավալայինևտոնայինխնդիրներիլուծմանմեթոդները>> , ԴՈԿ 5-1214<<Պրոեկցիոնգծագրությանխնդիրները,օրենքները, մեթոդներըևպահանջները>>, ԴՈԿ 5-12-024 <<Հարթաքանդակի և
բարձրաքանդակի առանձնահատկությունները, պահանջները և խնդիրները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիկլորքանդակիծավալայինևտարածականընկալմանձևերը,
2) ներկայացնի կլոր քանդակի ֆորմայի պատրաստման և ձուլման տեխնոլոգիական ձևերն ու մեթոդները,
3) ներկայացնի կլոր քանդակի տարատեսակները և նրանց առանձնահատկությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելկլորքանդակիծավալայինևտարածականընկալմանձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէառարկայիընկալմանծավալայինխնդիրներպրակտիկաշխատանքով,
2) կիրառումէհեռանկարայինհարցերըևպահանջները,
3) իրականացնումէմասշտաբայինխնդիրներըծավալայինլուծումներում,
4) կատարումէպարզծավալատարածականկոմպոզիցիոնաշխատանքերկրաչափականմարմիններիօգտագործմամբ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին կտրվեն մի շարք
առաջադրանքներ` կլոր քանդակի ընկալման ձևերի, ծավալային խնդիրների, հեռանկարային պահանջների, մասշտաբային
լուծումերի և երկրաչափական մարմինների օգտագործմամբ պարզ ծավալատարածական կոմպոզիոցիոն աշխատանքի
վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված նյութի էական կարևորությունը ներկայացնող մասերի անթերի կատարման ժամանակ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական առաջադրանքները կատարելու համար անհարժեշտ է արվեստանոցային պայմաններ, մասնագիտական
ձեռնարկեր` հեռանկարային և մասշտաբային հարվերը լուծելու համար, նյութեր և գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք2

Ներկայացնել կլոր քանդակի ֆորմայի պատրաստման և ձուլման տեխնոլոգիական ձևերն ու մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) նախապատրաստում է գործընթացի համար անհրաժեշտ բոլոր նյութերը և գործիքները,
2) կիրառում է գիպսի շաղախման տեխնոլոգիան,
3) ներկայացնում է կլոր քանդակի ձուլման նախապատրաստական գործընթացը,
4) իրականացնում է քանդակի ձուլման, գիպսի լցման և չորացման գործընթացը,
5) օգտագործում է մի քանի կտորով պատրաստվող ֆորմայի միացնող և ֆիքսող ամրակների պատրաստման ձևերը,
6) իրականացնում է պատրաստի ֆորմայով քանդակի նոր օրինակի ձուլման և չորացման գործընթացը:

Գնահատման միջոցը

Գործնական առաջադրանքի միջոցով գնահատվելու են ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները կլոր քանդակի
ֆորմայի պատրաստման և ձուլման տեխնոլոգիական մեթոդների, չորացման գործընթացի, պատրաստի ֆորմայով
քանդակի նոր օրինակի ձուլման և չորացման գործընթացի վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Գործնական աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ է օգտագործել գործընթացի համար անհրաժեշտ բոլոր

նյութերը և գործիքները, գիպսի ձուլման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ գրականություն, ֆորմայի միացնող և ֆիքսող
ամրակներ: Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքները անցկացնել արվեստանոցում, որը կհամապատասխանի
ձուլման պայմաններին:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել կլոր քանդակի տարատեսակները և նրանց առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է փոքր պլաստիկ ձևերը քանդակագործության մեջ,
2) ներկայացնում է կամերային քանդակագործության առանձնահատկությունները և հնարավորությունները,
3) ներկայացնում է մոնումենտալ քանդակագործությունը,
4) կիրառում մոնումենտալ քանդակագործության տարբերակները քաղաքային միջավայրում,
5) օգտագործում է կլոր քանդակի կատարման համար պահանջվող նյութերը իր տեխնոլոգիական հնարավորություններով,
6) կիրառում է քանդակում նյութերի համատեղ օգտագործման և մասշտաբային խնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Հարցերի շրջանակը
պետք է բացահայտի ուսանողի գիտելիքները քանդակի տարատեսակների և նրանց առանձնահատկությունների
վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի` փոքր պլաստիկա քանդակելու, կամերային
քանդակի և մոնումենտալ քանդակի փոքր տարբերակի առաջադրանքների կատարմամբ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մոնումենտալ
քանդակագործության կիրառման տարբերակները քաղաքային միջավայրում թեմային վերաբերվող նյութեր, ալբոմներ,
վավերագրական ֆիլմեր, արվեստանոցային պայմաններ, հաստոց, նյութեր և գործիքներ, ֆիգուրայով աշխատանքի համար
(նատուրա) բնորդ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՏԻՊՈԳՐԱՖԻԿԱ ԵՎ ՇՐԻՖՏ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-026

Մոդուլինպատակը

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շրիֆտի ստեղծման պատմության, կառուցվածքի, կիրառման, ոճերի,
տառատեսակների, շրիֆտների մշակման հիմնական կանոնների վերաբերյալ կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝10ժամ
գործնականաշխատանք՝26ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013 <<Երկրաչափական գծագրության
հիմնախնդիրները>>,ԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները, օրենքները, մեթոդները և պահանջները>>ԴՈԿ
5-12-018<<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքները դիզայնում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիշրիֆտիստեղծմանպատմությունը, կառուցվածքըևկիրառմանօրինաչափությունները,
2) ներկայացնի շրիֆտի ոճերը, տառատեսակները և նրանց մշակման հիմնական կանոնները,
3) բացատրի տիպոգրաֆիկայի՝ տեքստի գրաֆիկական ձևավորման հիմունքները և առանձնահատկությունները,
4) ներկայացնի տառատեսակի և տեքստի գրաֆիկական ձևավորման տարբերակ՝ ա.վիզուալ խաբկանքի ստեղծման
միջոցով, բ. հորինվածքի հիմնական գործոնների կիրառմամբ

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելշրիֆտիստեղծմանպատմությունը, կառուցվածքըևկիրառմանօրինաչափությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէշրիֆտիստեղծմանպատմությունը,
2) ներկայացնումէշրիֆտիկառուցվածքը,
3) ներկայացնումէշրիֆտիկիրառմանօրինաչափությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով, նպատակ ունենալով
սովորողին տալ գիտելիքներ` շրիֆտի ստեղծման պատմության և անհրաժեշտության վերաբերյալ: Իսկ գործնական
առաջադրանքների միջոցով բացահայտել շրիֆտի կառուցվածքը և կիրառման շրջանակները:
Արրդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխաններ, գործնական
առաջադրանքները կատարվում են անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ շրիֆտի պատմական
զարգացման վերաբերյալ մասնագիտական ձեռնարկ, գծագրման համար թեք սեղաններ, շարժական կանոն պլանշետ,
թուղթ` վատման և գծագրական գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել շրիֆտի ոճերը, տառատեսակները և նրանց մշակման հիմնական կանոնները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է շրիֆտի ոճերը,
2) կատարում է տառատեսակի մշակում,
3) ներկայացնում և կիրառում է տառատեսակների գրաֆիկական կատարման պահանջվող կանոնները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր`
շրիֆտի ոճերի, տառատեսակների և մշակման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին տալիս է գրագետ պատասխան և
գործնական առաջադրանքները կատարում է անթերի, պահպանելով գրաֆիկայի կատարման պահանջվող կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական առաջադրանք: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ, մեթոդական նյութեր,
համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, գծագրության պայմաններ ապահովող լսարան, գծագրական պիտույքներ, տուշ, ակրիլ
ռապիտային գրիչներ, վատման:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Բացատրել տիպոգրաֆիկայի՝ տեքստի գրաֆիկական ձևավորման հիմունքները և առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) բացատրում է տիպոգրաֆիկայի՝ տեքստի գրաֆիկական ձևավորման հիմունքները, հիմք ընդունելով հայկական
այբուբենի տառատեսակները (մեծատառ և փոքրատառ),
2) բացատրում է հայերեն տեքստի գրաֆիկական և առարկայական ձևավորումը,
3) ներկայացնում է երկու տարբեր այբուբենների նմանատիպ տառատեսակների բազմակողմանի գրաֆիկական
ձևավորումը (եզրագծային, նեգատիվ, գունավոր և ռելիեֆային տարբերակներով),
4) ներկայացնում է երկու տարբեր այբուբենների նմանատիպ տառատեսակների առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Հարց ու
պատասխանի միջոցով բացահայտվելու են ուսանողի գիտելիքները տիպոգրաֆիայի վերաբերյալ: Սովորողներին կտրվեն
մի շարք առաջադրանքներ` հայկական այբուբենի տառատեսակների, գրաֆիկական ձևավորման հիմունքների,
բազմակողմանի գրաֆիկական ձևավորման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ձեռնարկ, մեթոդական
նյութեր, համակարգիչ, հայկական մանրանկարչության գլխատառերի վերաբերյալ գրականություն, գծագրական գործիքներ
և նյութեր, գծագրական պայմաններ ապահովող լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել տառատեսակի և տեքստի գրաֆիկական ձևավորման տարբերակ՝ ա.վիզուալ խաբկանքի ստեղծման միջոցով,
բ. Հորինվածքի հիմնական գործոնների կիրառմամբ
1) ներկայացնում է տեսողական վիզուալ խաբկանքի կիրառման հնարավորությունները՝ տառատեսակների ձևավորման
ժամանակ,
2) ներկայացնում է հորինվածքի հիմնական գործոնների կարևորությունը և առանձնահատկությունները, տառատեսակների
և տեքստային գրաֆիկական ձևավորումների ստեղծման դեպքում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պատք է բացահայտի գրաֆիկական ձևավորման տարբերակների վերաբերյալ գիտելիքները:
Գործնական առաջադրանքների միջոցով բացահայտվելու են ուսանողի` տեսողական խաբկանքի կիրառման, հորինվածքի
կարևորությունը տառատեսակների և տեքստային գրաֆիկական ձևավորումների ստեղծման վերաբերյալ
կարողությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված` կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն, գործնական առաջադրանքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական
նյութեր, համաշխարհային գրաֆիկական ձևավորումների լավագույն օրինակների ցուցադրում մեծ էկրանով, գծագրական
պիտույքներ և պայմաններ ապահովող լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-027

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել համաշխարհային արվեստի կարևորագույն դարաշրջաններին,
արվեստագետնեին և նրանց ստեղծագործություններին: Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ոճերը, ժանրերը:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`

22ժամ

գործնականաշխատանք`
Մուտքայինպահանջները

14ժամ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-012 <<Գեղագիտություն և արվեստի
ճանաչողություն>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիհամաշխարհայինարվեստիկարևորագույնդարաշրջանները,
արվեստագետներինևնրանցստեղծագործությունները,
2) ներկայացնի արվեստի հիմնական տեսակները, ոճերը, ժանրերը, ինչպես նաև կատարողական տեխնիկաները և նյութերի
կիրառումը,
3) ծանոթացնի, վերլուծի և արժեքավորի արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել համաշխարհային արվեստի կարևորագույն դարաշրջանները, արվեստագետներին և նրանց
ստեղծագործությունները
1) ներկայացնում է համաշխարհային արվեստի կարևորագույն դարաշրջանները,
2) ներկայացնում է համաշխարհային արվեստում ճանաչում ստացած արվեստագետներին,
3) ներկայացնում է համաշխարհային արվեստի կարևորագույն տեսակների ստեղծագործությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվի երեք հարց, որոնց

միջոցով կստուգվեն նրա գիտելիքները համաշխարհային արվեստի կարևորագույն դարաշրջանների, արվեստագետների և
նրանց ստեղծագործությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը կհամարվի բավարար, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն,
արվեստի պատմության վերաբերյալ հանրագիտարաններ, վերատպություններ, կինոսրահ` վավերագրական և արվեստի
մասին ֆիլմերի ցուցադրություն, համակարգիչ, ինտերնետ կապ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ
8 ժամ

Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ոճերը, ժանրերը, ինչպես նաև կատարողական տեխնիկաները և նյութերի
կիրառումը
1) ներկայացնում է արվեստի հիմնական տեսակները՝ կերպարվեստ, ճարտարապետություն, դիզայն, դեկորատիվկիրառական, թատրոն, երաժշտություն,
2) ներկայացնում է արվեստի հիմնական ոճերը՝ ըստ դարաշրջանների,
3) ներկայացնում է արվեստի հիմնական ժանրերը՝ արվեստի տարբեր տեսակներում,
4) ներկայացնում է արվեստի տարբեր ճյուղերում կատարողական տեխնիկաները,
5) ներկայացնում է արվեստի տարբեր ճյուղերում նյութերի կիրառման հնարավորությունները և սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր` արվեստի տեսակների, արվեստի ոճերի, ժանրերի, ինչպես նաև արվեստի տարբեր
ճյուղերում նյութերի կիրառման հնարավորությունների և սկզբունքների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուվաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

արվեստի

ժանրերին,

ոճերին

վերաբերվող

մեծ

արվեստագետների

ստեղծագործությունների վերատպություններ, ալբոմներ, ֆիլմեր, սլայդներ մեծ էկրանով ցուցադրելու պայմաններ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

10 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ծանոթացնել, վերլուծել և արժեքավորել արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն,

2) ներկայացնում է արվեստի հեղինակային ստեղծագործությունների վերլուծման և արժեքավորման սկզբունքները:
Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր, անհրաժեշտ գրականություն կամ վերատպություններ: Օգտվելով տրված նյութից,
սովորողը պիտի կարողանա ներկայացնել, վերլուծել և արժեքավորել արվեստի ցանկացած ստեղծագործություն:
Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե հարցերին կտրվեն անսխալ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք (ռեֆերատ): Անհրաժեշտ է օգտագործել

համաշխարհային արվեստի

գլուխգործոցների (շեդեվր) վերատպություններ, բացիկներ, ֆիլմեր, համակարգիչ, ինտերնետ կապ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

8 ժամ
6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՆԵՐ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-028

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել համաշխարհային արվեստի հիմնական դարաշրջանների,
գեղարվեստական ոճերի, պատմական զարգացման կարոր փուլերի հետ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
Տեսականուսուցում՝ 36 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-012<<Գեղագիտություն և արվեստի
ճանաչողություն>> ,ԴՈԿ 5-12-027 <<Արվեստի պատմություն և քաղաքակրթություն>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է .
1) ներկայացնիհամաշխարհայինարվեստիպատմությանհիմնականդարաշրջանները,
2) ներկայացնի համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետների, ընդգծելով նրանց դերը արվեստի զարգացման
գործում
3) ներկայացնի ռեալիստական արվեստի դերը, նշանակությունը և զարգացման առանձնահատկությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել համաշխարհայինարվեստիպատմությանհիմնականդարաշրջանները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է նախնադարյանդարաշրջանիարվեստը,
2) ներկայացնում է անտիկաշխարհիարվեստը՝կերպարվեստիևճարտարապետությանոլորտում ,
3) ներկայացնում է միջնադարիարվեստըիրբազմազանությամբ,
4) ներկայացնումէվերածննդիարվեստըտարբերերկրներում (կերպարվեստ, ճարտարապետություն, թատրոն,
երաժշտություն),
5) ներկայացնումէբարոկոյի, ռոկոկոյիարվեստիզարգացումըեվրոպականերկրներում,
6) ներկայացնումէկլասիցիզմիդարաշրջանըարվեստում, նրապահանջները,
7) ներկայացնումէժամանակակիցարվեստիգեղագիտականսկզբունքներըևուղղությունները,
8) ներկայացնումէսկզբունքներիամբողջականությունըարվեստիտարբերտեսակներում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր, որոնք միտված
կլինեն նրա իմացությունների ստուգմանը համաշխարհային արվեստի պատմության հիմնական դարաշրջանների
վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը կհամարվի բավարար, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն:

ՈՒսուցման

համար

անհրաժեշտ

է

ունենալ

<<Համաշխարհային

արվեստի

պատմություն>>

հանրագիտարանի հատորները` ըստ պատմական դարաշրջանների, գրադարանից օգտվելու մշակույթ` ռեֆերատներ,
էսեներ գրելու ժամական, կիոսրահ, համակարգիչ` ինտերնետ կապով:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել համաշխարհային ճանաչում ունեցող արվեստագետների, ընդգծելով նրանց դերը արվեստի զարգացման
գործում
1) ներկայացնում է մեծ արվեստագետների, որպես հիմնադիրներ արվեստի նոր ուղղությունների,
2) ներկայացնում է Միրոնի և Ֆիդիասի ստեղծագործական մեծ դերը հունական արվեստում,
3) ներկայացնում է իտալական բարձր վերածննդի արվեստի երեք տիտանների՝ Լեոնարդոյին, Միքելանջելոյին և
Ռաֆայելին,

4) ներկայացնում է ֆրանսիական իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչների արվեստը՝ Մանե, Մոնե,
Դեգա, Վան Գոգ, Սեզան, Գոգեն, Ռոդեն,
5) ներկայացնում է Հոլանդիայի մեծ վարպետ Ռեմբրանդի մեծ արվեստը, որպես պորտրետային ժանրի խոշոր
ներկայացուցիչ,
6) ներկայացնում է Պիկասոյի արվեստը,
7) ներկայացնում է Դալիի արվեստը որպես սյուրռեալիստական արվեստի վառ ներկայացուցիչ,
8) ներկայացնում է 20-րդ դարի մոդեռն արվեստի խոշոր ներկայացուցիչներին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր` համաշխարհային
ճանաչում ունեցող արվեստագետների մասին, ընդգծելով նրանց դերը արվեստի զարգացման գործում:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին բանավոր կամ ռեֆերատների, էսեների
միջոցով տալիս է տրամաբանական և գրագետ պատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն: Անհրաժեշտ է ունենալ վերատպություններ, արվեստի ստեղծագործությունների մեծ հավաքածու,
գրադարանից օգտվելու մշակույթ, կինոսրահ` ֆիլմեր դիտելու համար, համակարգիչ` ինտերնետ կապով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել ռեալիստական արվեստի դերը, նշանակությունը և զարգացման առանձնահատկությունները
1) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի ակունքները նախնադարի արվեստում,
2) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի պահանջները և խնդիրները,
3) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի խոշոր ներկայացուցիչներին համաշխարհային արվեստի զարգացման
տարբեր փուլերում,
4) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի կոմպոզիցիոն պահանջները և նրա զարգացումը,
5) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի դերը կերպարվեստում,
6) ներկայացնում է ռեալիստական արվեստի ազգային առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարցերի, գործնական պարապմունքների (ռեֆերատների) միջոցով:
Հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի ուսանողի կարողությունները ռեալիստական արվեստի ակունքների,

պահանջների ու խնդիրների, ռեալիստական արվեստի խոշոր ներկայացուցիչների, կոմպոզիցիոն պահանջների և նրա
զարգացման վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում առաջադրված
հարցերին, ձևակերպումները կատարում է գրագետ, իսկ ռեֆերատները անթերի:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ռեալիզմին վերաբերվող վերատպություններ, ալբոմներ,
կինոդիտումներ, գրադարանից օգտվել, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

12

ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԸՍՏ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՆԵՐԻ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-029

Մոդուլինպատակը

Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի գիտելիքներ ըստ տարածարջանների համաշխարհային
արվեստի պատմության և զարգացման վերաբերյալ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում՝32ժամ
գործնականաշխատանք՝4 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-012 <<Գեղագիտություն և արվեստի
ճանաչողություն>>, ԴՈԿ 5-12-028<<Համաշխարհայինարվեստիզարգացմանկարևորագույնդարաշրջաններ>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի համաշխարհային զարգացման հին մշակույթի փուլերը և հիմնական օջախները,
2) ներկայացնի վերածննդի արվեստը Եվրոպայում իր զարգացման փուլերով,
3) ներկայացնի մոնումենտալ քանդակագործության և գեղանկարչության անբաժանելի կապը ճարտարապետության հետ:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել համաշխարհայինզարգացմանհինմշակույթիփուլերըևհիմնականօջախները

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնումէքարեդարը՝պալեոլիտ, մեզոլիտևնեոլիտ,

2) ներկայացնում է հինմշակույթիհիմնականկենտրոնները,
3) ներկայացնում է ՀինԵգիպտոսիարվեստը,
4) ներկայացնումէՀինՄիջագետքիարվեստը,
5) ներկայացնումէանտիկաշխարհիարվեստը (Էգեյան, ԿրետեՄիքենյան),
6) ներկայացնումէհինհունականարվեստը,
7) ներկայացնումէհինՀռոմիարվեստըևնրակապըէտռուսկյանևհունականարվեստիհետ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվում է բանավոր հարց ու պատասխանի հիման վրա: ՈՒսանողին տրվող հարցերը պետք է
բացահայտեն նրա ձեռքբերումները համաշխարհային հին մշակույթի, ըստ փուլերի զարգացման, նրա հիմնական
կենտրոններ վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում առաջադրված
հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվելու են
դիդակտիկ նյութեր, վերատպություն, <<Հին աշխարհի արվեստի պատմություն>> հանրագիտարանի առաջին հատորը,
կինոսրահ` դիտելու գիտահանրամատչելի ֆիլմեր` Եգիպտոսի, Անտիկ աշխարհի վերաբերյալ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել վերածննդի արվեստը Եվրոպայում իր զարգացման փուլերով

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է վերածննդի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը և զարգացման փուլերը,
2) ներկայացնում է իտալական վերածննդի սկզբունքները,
3) ներկայացնում է իտալական վերածննդի՝ Տրեչենտոյի արվեստը,
4) ներկայացնում է իտալական վերածննդի արվեստը Ֆլորենցիայի, Պադուայի, Վենետիկի դպրոցներ
5) ներկայացնում է բարձր վերածննդի արվեստը Ֆլորենցիայում և Վենետիկում,
6) ներկայացնում է իտալական վերածննդի վերջին փուլը՝ ուշ վերածննունդ,
7) ներկայացնում է վերածննդի արվեստը եվրոպական երկրներում՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով, իսկ գործնական առաջադրանքները ռեֆերատների

և էսսեների միջոցով: Պետք է բացահայտվեն ուսանողի գիտելիքներն ու կարողությունները Եվրոպայում արվեստի
վերածննդի ժամանակաշրջանի զարգացման փուլերի, իտալական վերածննդի նշանավոր դեմքերի, Ֆրանսիայի,
Գերմանիայի մեծ վարպետների ստեղծագործությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ: Ուսուցման համար անհարժեշտ է ունենալ վերածննդին նվիրված
ալբոմներ, վերատպություններ, կինոսրահ` ֆիլմեր դիտելու համար, սկավառակների հավաքածու` աշխարհի
թանգարանների վերաբերյալ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

10 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել մոնումենտալ քանդակագործության և գեղանկարչության անբաժանելի կապը ճարտարապետության հետ

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մոնումենտալ արվեստի հիմնախնդիրները ճարտարապետական կառույցում,

2 ժամ

2) ներկայացնում է հունահռոմեական արվեստը մոնումենտալ արվեստում և ճարտարապետությունում,
3) ներկայացնում է իտալական մոնումենտալ արվեստը,
4) ներկայացնում է ճարտարապետության զարգացման պատմությունը և նրա ֆունկցիոնալ կապը մոնումենտալ արվեստի
հետ:
5) ներկայացնում է ծավալային և հարթային ընկալման հնարավորությունները ճարտարապետական կառույցներում,
6) ներկայացնում է ճանաչված վարպետների մոնումենտալ արվեստի ստեղծագործությունները,
7) կատարում է վերլուծական աշխատանք արվեստի պատմության հիմնախնդիրների մասին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, իսկ գործնականը` ռեֆերատների: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի նրա գիտելիքներն ու կարողությունները մոնումենտալ քանդակագործության և
գեղանկարչության անբաժանելի կապը ճարտարապետության հետ: Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը
կարողանա արվեստի հիմնախնդիրների վերաբերյալ վերլուծական աշխատանք կատարել:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունք: Անհրաժեշտ է ունենալ մոնումենտալ արվեստի և ճարտարապետության
գլուխգործոցների

վերաբերյալ

ապահովված համակարգիչ:

գրականություն

ալբոմներ,

վերատպություններ,

ֆիլմադարան,

ինտերնետ

կապով

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

10 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-030

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ հայ արվեստի պատմական փուլերի, նրա առանձին տեսակների
զարգացման և օրինաչափությունների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`

30ժամ

գործնականառաջադրանք` 6ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-029
<<Համաշխարհայինարվեստիպատմությունըևզարգացումըըստաշխարհագրականտարածաշրջանների>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի հայ կերպարվեստը և նրա ճանաչված վարպետներին,
2) ներկայացնի հայ ճարտարապետության օրինաչափությունները և զարգացման առանձնահատկությունները ըստ
դարաշրջանների,
3) ներկայացնի հայկական դեկորատիվ կիրառական արվեստը,
4) ներկայացնի դիզայնի նպատակը և խնդիրները, նրա դերը մարդու կյանքում:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել հայկերպարվեստըևնրաճանաչվածվարպետներին

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է հայկերպարվեստիառանձնահատկությունները,
2) ներկայացնում է հայմիջնադարյանգեղանկարչությունը,
3) ներկայացնում է հայմանրանկարչությանճանաչվածդպրոցներըևվարպետներին,
4) ներկայացնումէդիմանկարիժանրըհայկերպարվեստում՝Հովնաթանյաններ,
5) ներկայացնումէ 18-19-րդդարերիհայգեղանկարչությունը՝իրզարգացմանառանձնահատկություններով

6) ներկայացնումէԱյվազովսկու, Սուրենյանցի, Բաշինջաղյանիարվեստը,
7) ներկայացնումէհայարվեստումգրաֆիկականարվեստիառանձնահատկությունները՝ԷդգարՇահին,
8) ներկայացնումէհայքանդակագործությունըևնրազարգացումը՝ՀակոբԳյուրջյան, ԱրաՍարգսյան, ԱրաՀարությունյան,
ԵրվանդՔոչար:
9) ներկայացնումէ 20-րդդարիհայկերպարվեստըևնրաներկայացուցիչներին,
10) ներկայացնումէՄարտիրոսՍարյանի, ՄինասԱվետիսյանիարվեստը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն հարցեր, որոնք
միտված կլինեն նրա իմացություների ստուգմանը` հայ կերպարվեստի առանձնահատկությունների, հայ միջնադարի
գեղանկարչության, մանրանկարչության դպրոցների և ծաղկողների, 18-19-րդ դարերի հայ գեղանկարչության զարգացման,
հայ արվեստում գրաֆիկայի առանձնահատկությունների, քանդակագործության, ինչպես նաև 20-րդ դարի և ժամանակակից
արվեստագետների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին կպատասխանի ընդհանուր առմամբ
ճիշտ, կցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն

և

առաջադրանք

ռեֆերատ:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

համապատասխան

գրականություն,

մանրանկարիչներից մինչև ժամանակակից արվեստագետների ստեղծագործությունների ալբոմների վերատպություններ,
կինոսրահ, համակարգիչ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել հայ ճարտարապետության օրինաչափությունները և զարգացման առանձնահատկությունները ըստ
դարաշրջանների
1)

ներկայացնում է հայ ճարտարապետության միջնադարյան կոթողները և ճարտարապետներին,

2) ներկայացնում է հայ ճարտարապետության ազգային և ոճային առանձնահատկությունները,
Կատարմանչափանիշներ

3) ներկայացնում է ճարտարապետական կառույցներում դեկորատիվ զարդամոտիվային և քանդակային լուծումները,
4) ներկայացնում է շինարարական նյութերի ինքնատիպ տեխնոլոգիաների կիրառումը,
5) ներկայացնում է հայ ճարտարապետության ծավալագոյացման և մասշտաբային խնդիրները,

6) ներկայացնում է ժամանակակից ճարտարապետությունը և նրա հիմնական խնդիրները:
Սովորողին կտրվեն հարցեր` հայ ճարտարապետության ազգային և ոճային առանձնահատկությունների, դեկորատիվ
զարդամոտիվային և քանդակի լուծումների, նյութերի ինքնատիպ տեխնոլոգիաների կիրառման, ծավալային և
Գնահատման միջոցը

մասշտաբային խնդիրների, ինչպես նաև ժամանակակից ճարտարապետության և նրա հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին կպատասխանի ընդհանուր առմամբ
ճիշտ:
Դասախոսություն և սեմինար պարապմունք: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ <<Հայկական

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

ճարտարապետություն>> Մ.Հասրաթյան, <<Հայկական դեկորատիվ զարդարվեստ>> ժամանակակից ճարտարապետության
վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ, ինտերնետ կապ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել հայկական դեկորատիվ կիրառական արվեստը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է հայկական կիրառական արվեստը իր ինքնատիպ ուղղություններով,
2) ներկայացնում է մետաղագործության զարգացումը և նրա դերը կիրառական արվեստում,
3) ներկայացնում է խեցեգործությունը որպես կիրառական արվեստի կարևոր ուղղություններից մեկը,
4) ներկայացնում է հայ դարբնագործությունը:
5) ներկայացնում է զարդարվեստը և նրա պատմական զարգացումը,
6) ներկայացնում է գորգագործության ազագային առանձնահատկությունները,
7) ներկայացնում է ժամանակակից կիրառական արվեստը և զարգացման օրինաչափությունները

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն հարցեր, որոնք
միտված կլինեն նրա իմացությունների ստուգմանը` հայկական դեկորատիվ կիրառական արվեստի և նրա ուղղությունների
վերաբերյալ, մետաղագործության, խեցեգործության, դարբնագործության, գորգագործության և նրանց դերի ու պատմական
զարգացման մասին: Հարցեր կտրվեն ժամանակակից կիրառական արվեստի և նրա զարգացման օրինաչափությունների
վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին ընդհանուր առմամբ կպատասխանի

ճիշտ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական առաջադրանքներ (ռեֆերատ): Անհրաժեշտ է օգտագործել մասնագիտական
գրականություն` կիրառական արվեստի, գորգագործության վերաբերյալ: Այցելություն Երևանի ժողովրդական արվեստի
թանգարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել դիզայնի նպատակը և խնդիրները, նրա դերը մարդու կյանքում:
1) ներկայացնում է դիզայնի նպատակը ,
2) ներկայացնում է դիզայնի հիմնախնդիրները՝ նախագծային գործունեության ոլորտում,
3) ներկայացնում է դիզայնի հզոր դերը մարդու ապրելակերպի բարելավման գործում,
4) ներկայացնում է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորությունը դիզայնում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր` դիզայնի նպատակի,
հիմնախնդիրների, մարդու ապրելակերպի բարելավման գործում նրա հզոր դերի, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման
և կարևորության վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրած հարցերին կպատասխանի ճիշտ:

Մեթոդաբաությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվում են
մասնագիտական գրականություն, ցուցադրման համար նյութեր, համակարգիչ, ինտերնետ կապով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԴԻԶԱՅՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-031

Մոդուլինպատակը

Մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի դիզայնի պատմության և ժամանակագրության, զարգացման
հիմնական փուլերի, ոլորտների, ոճերի, մեթոդների և ուղղությունների վերաբերյալ գիտելիքներ ու դրանք գործնականում
կիրառելու կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ

տեսականուսուցում՝32ժամ
գործնականաշխատանք՝ 4ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-012<<Գեղագիտություն և արվեստի
ճանաչողություն>>, ԴՈԿ 5-12-30 <<Հայարվեստիպատմությունըևնրազարգացմանօրինաչափությունները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի դիզայնի պատմության և ժամանակագրության զարգացման հիմնական փուլերը
2) ներկայացնի դիզայնի հիմնական ոլորտները, ոճերը, մեթոդները և ուղղությունները,
3) բնութագրի դիզայնը որպես արվեստի ինքնուրույն տեսակ, ներկայացնել դիզայնը որպես 20-րդ դարի արվեստ, նրա
պատմական ակունքները և ստեղծման օրինաչափությունները,
4) ներկայացնի դիզայնի նպատակը և խնդիրները, նրա դերը մարդու կյանքում:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել դիզայնի պատմության և ժամանակագրության զարգացման հիմնական փուլերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է դիզայնի պատմությունը,
2) ներկայացնում է դիզայնի ժամանակագրության զարգացման հիմնական փուլերը,
3) ներկայացնում է դիզայնի ապագա զարգացման նորագույն և հեռանկարային ոլորտները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացոումը կատարվելու է բանավոր հարցերի միջոցով: ՈՒսանողին տրվող հարցերի շրջանակը պետք է
ընդգրկի դիզայնի պատմության և ժամանակագրության զարգացման հիմնական փուլերը:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե հարցերին տրվում են ճիշտ պատասխաններ` աննշան
թերություններով:

Մեթոդաբաությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ձեռքբերումը

կատարվելու

է

դասախոսության

միջոցով:

Անհրաժեշտ

գրականություն, ինտերնետ կապով համակարգիչ, տեսաերիզներ, պլակատներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 10ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել դիզայնի հիմնական ոլորտները, ոճերը, մեթոդները և ուղղությունները

է

ունենալ

մասնագիտական

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է դիզայնի հիմնական ոլորտները՝ իրենց նախագծային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկություններով
(արդյունաբերական, գրաֆիկական, միջավայրի, առարկայական, հագուստի, կիրառական),
2) ներկայացնում է դիզայն նախագծային գործունեության ոճային բազմազանությունը և մեթոդները,
3) ներկայացնում է դիզայնի տարբեր դպրոցներում կիրառվող նախագծային մեթոդները և ուղղությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսաողին կառաջարկվեն հարցեր դիզայնի
ոլորտների

(արդյունաբերական,

գրաֆիկական,

միջավայրի,

առարկայական,

հագուստի,

կիրառական)

ոճերի

և

ուղղությունների, մեթոդների վերաաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին ընդհանուր առմամբ կպատասխանի
ճիշտ, կցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ձեռնարկ,
համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, համաշխարհային դիզայնի լավագույն նմուշներ, օրինակների ցուցադրություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3
Կատարմանչափանիշներ

Բնութագրել դիզայնը որպես արվեստի ինքնուրույն տեսակ, ներկայացնել դիզայնը որպես 20-րդ դարի արվեստ, նրա
պատմական ակունքները և ստեղծման օրինաչափությունները
1) բնութագրում է դիզայնը որպես արվեստի ինքնուրույն տեսակ, շեշտադրելով նրա նախագծային դրվածքը,
2) ներկայացնում է դիզայնը որպես 20-րդ դարի արվեստ,
3) ներկայացնում է դիզայնի պատմական ակունքները (դիզայնի գերմանական դպրոց),
4) ներկայացնում է դիզայնի ստեղծման օրինաչափությունները՝ արդյունաբերության զարգացումը, նորագույն
տեխնոլոգիաները, նյութերի կիրառումը և շուկայի մրցակցությունը:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն հարցեր` դիզայնը որպես ինքնուրույն արվեստի տեսակ և 20րդ դարի ամենապահանջարկ ունեցող արվեստ, նրա ստեղծման օրինաչափությունները` արդյունաբերական զարգացման,
նորագույն տեխնոլոգիաների, նյութերի կիրառման և շուկայի մրցակցության վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ընդհանուր առմամբ տրվում են ճիշտ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսերը

Արդյունքի ձեռքբերումը կատարվելու է տեսական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական

գրականություն, համակարգիչ` ինտերնետ կապով, տեսաերիզներ, պլակատներ, ալբոմներ լավագույն դիզայներների
աշխատանքներից:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել դիզայնի նպատակը և խնդիրները, նրա դերը մարդու կյանքում:
1) ներկայացնում է դիզայնի նպատակը ,
2) ներկայացնում է դիզայնի հիմնախնդիրները՝ նախագծային գործունեության ոլորտում,
3) ներկայացնում է դիզայնի հզոր դերը մարդու ապրելակերպի բարելավման գործում,
4) ներկայացնում է նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման կարևորությունը դիզայնում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և սեմինար պարապմունքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները դիզայնի նպատակների, խնդիրների` նախագծային
գործունեության ոլորտում, մարդու ապրելակերպի բարելավման գործում, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման
կարևորությունը դիզայնում:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ, տրվում են ճիշտ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և սեմինար պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ձեռնարկ,
համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք` համաշխարհային լավագույն դիզայներական գործերի ցուցադրության համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՆԱՏՈՄԻԱ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-032

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մարդու մարմնի, մասնավորապես, նրա ոսկրային և մկանային
անատոմիական կառուցվածքի, մարդու անատոմիական կարևորագույն միացությունների և ֆունկցիոնալ հանգույցների
շարժունակության հետ:

Մոդուլիտևողությունը

18 ժամ
տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատաք`
Մուտքայինպահանջները

6ժամ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>> , ԴՈԿ 5-12-003 <<Գծանկարումհամաչափություններիընկալմանևկիրառմանմեթոդները>> ,
ԴՈԿ 5-12-008 <<Գունանկարչության մասնագիտական օրինաչափությունները>>, ԴՈԿ 5-12-25
<<Կլորքանդակիհիմնախնդիրներըևկատարմանմեթոդները>> ,ԴՈԿ5-12-049
<<Էրգոնոմիկաևֆունկցիոնալվերլուծություն>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիմարդումարմնի, մասնավորապեսնրաոսկրայինևմկանային, անատոմիականկառուցվածքը,
2) ներկայացնի անատոմիան որպես կերպարվեստի և յուրաքանչյուր արվեստի հիմք, մարդու անատոմիական
մարմնակազմության տարատեսակները, համաչափությունները և շարժումները, նույնիսկ զգացմունքների մկանային
արտահայտման տարբեր տիպերը,
3) ներկայացնի մարդու անատոմիական կարևորագույն միացությունների և ֆունկցիոնալ հանգույցների
շարժունակությունը,
4) ներկայացնիանատոմիայիտերմինաբանություն, վերլուծությունևհամեմատականսխեմաներիմշակմանմեթոդները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք1

Ներկայացնելմարդումարմնի, մասնավորապեսնրաոսկրայինևմկանային, անատոմիականկառուցվածքը

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնումէմարդումարմնիընդհանուրկառուցվածքը,
2)ներկայացնումէմարդուանատոմիականառանձնահատկությունները,
3)ներկայացնումէմարդուանատոմիայիոսկրայինհամակարգը,
4)ներկայացնումէմարդուանատոմիայիմկանայինհամակարգը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
Հարցերի միջոցով կստուգվեն մարդու մարմնի ընդհանուր կառուցվածքը, անատոմիական առանձնահատկությունները: Իսկ
գործնական առաջադրանքի միջոցով ոսկրային և մկանային համակարգի վերաբերյալ գիտելիքները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը (նկարել) կատարվել է հիմնականում անսխալ, իակ

հարցերին էլ տրվում է ճիշտ պատասխան:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան
ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական ձեռնարկ` պլաստիկ անատոմիա նկարելու համար, պլակատներ, պրոեկցիոն
սարք:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը
Ներկայացնել
ՈՒսումնառությանարդյունք2

անատոմիան

որպես

կերպարվեստի

և

յուրաքանչյուր

արվեստի

հիմք,

մարդու

անատոմիական

մարմնակազմության տարատեսակները, համաչափությունները և շարժումները, նույնիսկ զգացմունքների մկանային
արտահայտման տարբեր տիպերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է անատոմիական գիտելիքների անհրաժեշտությունը կերպարվեստում և այլ արվեստներում,
2) բացատրում է մարդու անատոմիական մարմնակազմության տարատեսակները,
3) բացատրում է մարդու անատոմիական մարմնակազմության համաչափությունները և շարժումները,
4) բացատրում է մարդու հոգեբանական իրավիճակներն արտահայտող մկանային համակարգը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
Հարցերի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները արվեստում պլաստիկ անատոմիայի անհրաժեշտության, մարդու
անատոմիայի մարմնակազմության տեսակների վերաբերյալ: Իսկ գործնական հանձնարարություններով ստուգվելու են
մարդու մարմնակազմության համաչափությունների և շարժումների, մարդու հոգեբանական իրավիճակներն արտահայտող
մկանային համակարգերի վերաբերյալ ուսանողի կարողությունները:
Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, բոլոր պահանջների կատարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսության և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր, անատոմիական կմախքներ, մարդու դետալներ, մկանային տորս, գլուխ, պլակատ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք3

Ներկայացնել մարդու անատոմիական կարևորագույն միացությունների և ֆունկցիոնալ հանգույցների շարժունակությունը

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու

պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները տարբեր տարիքի և սեռերի մարդկանց մոտ անատոմիական
կառուցվածքային տարբերությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական

հանձնարարությունների միջոցով ստուգվելու են

մարդու անատոմիական միացությունների, հանգույցների և նրանց շարժունակության վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, դիդակտիկ
նյութեր, պլակատներ, կմախք, ստորին և վերին վերջույթների կմախքներ և դետալներ:

ՈՒսուցմնան երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնելանատոմիայիտերմինաբանություն, վերլուծությունևհամեմատականսխեմաներիմշակմանմեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մարդու անատոմիական կարևորագույն միացությունները, հանգույցները և նրանց շարժունակությունը,
2) ներկայացնում է անատոմիական կառուցվածքային տարբերությունները տարբեր տարիքի և սեռերի մարդկանց մոտ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման
վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կազմել համեմատական սխեմաներ, իսկ հարցերի միջոցով ներկայացնել
անատոմիական տերմինաբանությունը և կատարելու է վերլուծություն:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալմասնագիտական գրականություն, գծագրական
թուղթ, պիտույքներ, ցուցադրական նյութեր, սխեմա և օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԴԻԶԱՅՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-033

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել դիզայնի կոմպոզիցիոն նախագծային մտածելակերպը, ուսումնասիրման
և պրակտիկ կատարման մեթոդները, ձևերը, նրանց փուլային կատարման սխեման, դիզայն նախագծման նպատակը և
հիմնախնդիրները:

Մոդուլիտևողությունը

18 ժամ

տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատանք` 6ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-001 <<Գծանկարչության մասնագիտական
գիտելիքների պարզաբանում>> ,ԴՈԿ 5-12-008 <<Գունանկարչության մասնագիտական օրինաչափությունները>>, ԴՈԿ 512-016 <<Կտրվածքների ֆունկցիոնալ կարևորությունը պրոեկցիոն գծագրության մեջ>> , ԴՈԿ 5-12-017
<<Գունատեսություն>> , ԴՈԿ 5-12-018<<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիդիզայնիկոմպոզիցիոնուսումնասիրմանևպրակտիկկատարմանմեթոդները,
2) ներկայացնի նախագծային ուսուցման մեթոդական ձևերը, նրանց փուլային կատարման մեթոդական սխեման,
3) ներկայացնի դիզայն նախագծման նպատակը և հիմնական խնդիրները,
4) ներկայացնի դիզայն նախագծման ֆունկցիոնալ, կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական, էրգոնոմիկական և կոմպոզիցիոն
հարցադրումների փոխկապակցությունը և օրինաչափությունները, դիզայն նախագծում կոմպոզիցիոն հիմնական
գործոնների կիրառումը,
5) ներկայացնի ունիֆիկացված և մոդուլային համակարգերի կիրառման ձևերը, դիզայն նախագծման երկու մեթոդական
ուղղությունները՝ երկրաչափական ձևերի և բիոնիկական հիմքով,
6) ներկայացնի դիզայնիտարբերոլորտներումնախագծայինհիմնախնդիրներիդասակարգումը:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել դիզայնի կոմպոզիցիոն ուսումնասիրման և պրակտիկ կատարման մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է <<Դիզայն նախագծումը որպեսմասնագիտությանհիմք>>,
2)
ներկայացնումէԴիզայննախագծումըորպեսկոմպոզիցիոննախագծայինմտածելակերպիևծավալիկերպարայնությանբացահ
այտմանմիջոց,
3) կիրառումէդիզայնիկոմպոզիցիոնլեզուն,
4) օգտագործումէնախագծայինօբյեկտիուսումնասիրմանևպրակտիկկատարմանմեթոդները:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողի գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք հարցեր և առաջադրանքներ: Հարցերի և գործնական
առաջադրանքների միջոցով կբացահայտվեն դիզայնի կոմպոզիցիոն ուսումնասիրման և պրակտիկ կատարման մեթոդների
վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարված է անսխալ, հարցերին ընդհանուր առմամբ
տրվել են ճիշտ պատասխաններ:

Մեթոդաբաությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան
սեղաններով ապահովված կոմպոզիցիայի արվեստանոց, տախտակ շարժվող քանոններ, գծագրական պիտույքներ,
մասնագիտական գրականություն, պահոցներում պահված լավ օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել նախագծային ուսուցման մեթոդական ձևերը, նրանց փուլային կատարման մեթոդական սխեման

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է նախագծային ուսուցման մեթոդական ձևերը,
2) մշակում է կատարման մեթոդական սխեման,
3) կիրառում է գրաֆիկական պատկերման մեթոդներն ու ձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարցերի
միջոցով կստուգվեն ուսանողի գիտելիքները նախագծային ուսուցման մեթոդական ձևերի վերաբերյալ, իսկ գործնական
առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու են մեթոդական սխեմաների և գրաֆիկական պատկերման մեթոդների ու ձևերի
կատարման վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն

և

գործնական

պարապմունքներ:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

կոմպոզիցիայի

համապատասխան

կահավորված արվեստանոց, տախտակ` շարժական քանոններով, գծագրական պիտույքներ, վատման, մասնագիտական
գրականություն, ցուցադրման նյութեր:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել դիզայն նախագծման նպատակը և հիմնական խնդիրները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է դիզայն նախագծման սպառողական ֆունկցիոնալ վերլուծության մեթոդական հարցադրումները,
2) կիրառում է ընդհանուրից մասնակի և պարզից-բարդ սկզբունքը,
3) ներկայացնում է դիզայն նախագծման նպատակը և հիմնական խնդիրները:

Գնահատման միջոց

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են դիզայն նախագծման սպառողական ֆունկցիոնալ վերլուծության վերաբերյալ
գիտելիքները: Գործնական առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու են ընդհանուրից մասնակի և պարզից-բարդ սկզբունքի
կատարման կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում են ճիշտ պատասխաններ, իսկ
գործնական առաջադրանքները կատարվում են անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան կոմպոզիցիայի արվեստանոց, գծագրական պիտույքներ, մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

2 ժամ
2 ժամ

Ներկայացնել դիզայն նախագծման ֆունկցիոնալ, կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական, էրգոնոմիկական և կոմպոզիցիոն
ՈՒսումնառությանարդյունք 4

հարցադրումների փոխկապակցությունը և օրինաչափությունները, դիզայն նախագծում կոմպոզիցիոն հիմնական
գործոնների կիրառումը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է դիզայն նախագծման ֆունկցիոնալ և կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական հարցադրումների
փոխկապակցությունը և օրինաչափությունները,
2) ներկայացնում է դիզայն նախագծման էրգոնոմիկական և կոմպոզիցիոն հարցադրումների փոխկապակցությունը և
օրինաչափությունները,
3) ներկայացնում է դիզայն նախագծման կոմպոզիցիոն հիմնական գործոնների կիրառումը:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր դիզայն նախագծման ֆունկցիոնալ և կոնստրուկտիվ տեխնոլոգիական, էրգոնոմիկական և
կոմպոզիցիոն փոխկապակցության ու օրինաչափությունների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքներով էլ կստուգվեն
դիզայն նախագծման կոմպոզիցիոն հիմնական գործոնների կիրառման կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում են ճիշտ պատասխաններ, իսկ

գործնական առաջադրանքները կատարվել են անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան ցուցադրման նյութեր
պահոցներից, կոմպոզիցիայի համար նախատեսված արվեստանոց, գծագրական պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 5

Ներկայացնել ունիֆիկացված և մոդուլային համակարգերի կիրառման ձևերը, դիզայն նախագծման երկու մեթոդական
ուղղությունները՝ երկրաչափական ձևերի և բիոնիկական հիմքով,

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքներ կատարելու հիման վրա:
Հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով կսուգվեն ուսանողի գիտելիքներն ու կարողությունները
ունիֆիկացված և մոդուլային համակարգերի կիրառման ձևերի, դիզայն նախագծման երկու մեթոդական ուղղությունների`
երկրաչափական ձևերի և բիոնիկականի վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրված են ճիշտ պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման ընթացքում կիրառվելու են դիդակտիկ նյութեր,
մասնագիտական գրականություն, կոմպոզիցիայի համապատասխան արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2

ժամ

ժամաքանակը
Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է ունիֆիկացված և մոդուլային համակարգերի կիրառման ձևերը և հիմնավորումը դիզայն նախագծերում,
2) ներկայացնում է դիզայն նախագծման մեթոդը երկրաչափական ձևերի հիմքով,
3) ներկայացնում է դիզայն նախագծման մեթոդը բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով:

ՈՒսումնառության արդյունք 6

Ներկայացնելդիզայնիտարբերոլորտներումնախագծայինհիմնախնդիրներիդասակարգումը

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է դիզայնի տարբեր ոլորտներում նախագծային հիմնախնդիրների դասակարգումը,
2) ներկայացնում է դիզայն նախագծի ամբողջական փաթեթի ստեղծման պահանջը,
3) ներկայացնում է դիզայն նախագծի ներկայացման ձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Հարցերի միջոցով կստուգվեն
ուսանողի` դիզայնի տարբեր ոլորտներում նախագծային հիմնախնդիրների դասակարգման վերաբերյալ գիտելիքները, իսկ

գործնական առաջադրանքներով կստուգվեն դիզայն նախագծի ամբողջական փաթեթի ստեղծման, նախագծի ներկայացման
ձևերի վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, կոմպոզիցիայի արվեստանոց, տախտակ` շարժական քանոնով, գծագրական պիտույքներ, ցուցադրման
համար օրինակներ, վերատպություններ, համակարգիչ` ինտերնետ կապով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՐԶ ՁևԵՐՈՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-034

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ նախագծային և կոմպոզիցիոն խնդիրների երկրաչափական պարզ
ձևերի հարթային ու ծավալային տեսքի մասին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`

8ժամ

գործնականաշխատանք` 28ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013 <<Երկրաչափական գծագրության
հիմնախնդիրները>>, ԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները, օրենքները, մեթոդները և պահանջները>>, ԴՈԿ
5-12-033<<Դիզայն նախագծման հիմունքները>>, ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքիկոմպոզիցիայիհիմունքներըդիզայնում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնի նախագծայինևկոմպոզիցիոնխնդիրներիիրականացմանտարբերակներ`
երկրաչափականպարզձևերիօգնությամբ,
2) ներկայացնի երկրաչափական պարզ ձևերը, որպես նախագծային և կոմպոզիցիոն մտքի հիմք,
3) իրականացնի կոմպոզիցիոն և նախագծային կարճատև աշխատանքներ՝ կիրառելով կոմպոզիցիոն կարևոր գործոններ:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ

արդակիապահովումնէ:
ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելնախագծայինևկոմպոզիցիոնխնդիրներիիրականացմանտարբերակներ`
երկրաչափականպարզձևերիօգնությամբ

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէնախագծայինևկոմպոզիցիոնպարզխնդիրներ,
2) բացահայտումէերկրաչափականպարզձևերիդերըկոմպոզիցիոնևնախագծայինխնդիրներում,
3)
տարբերակումէնախագծերումերկրաչափականհարթայինպատկերներիևծավալայինձևերիկոմպոզիցիոնկիրառմանտարբեր
ություններևհնարավորություններ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերը բացահայտելու են նախագծային և կոմպոզիցիոն պարզ խնդիրների իրականացման տարբերակների,
երկրաչափական հարթային պատկերների և ծավալային ձևերի վերաբերյալ գիտելիքները, որոնք կկիրառվեն նախագծային
և կոմպոզիցիոն պարզ խնդիրների կատարման ժամանակ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին,
ձևակերպումները կատարում է գրագետ, իսկ գործնական խնդիրները կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական
նյութեր, պահոցներում պահված լավ աշխատանքներ, գծագրելու պայմաններով ապահովված արվեստանոց, գծագրական
պիտույքներ, տախտակ` շարժական քանոններով, թուղթ, տուշ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել երկրաչափական պարզ ձևերը, որպես նախագծային և կոմպոզիցիոն մտքի հիմք

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէբոլորպարզերկրաչափական ձևերըհարթայինևծավալայինտեսքով,

8 ժամ

2) բացատրում է երկրաչափական ձևերի և մարմինների կառուցման սկզբունքը,
3) ներկայացնում է երկրաչափական ձևերով կատարված կոմպոզիցիայի առանցքային դրվածքը և համաչափությունների
փոխհարաբերությունը,
3) բացատրում է երկրաչափական ձևերի և մարմինների առանցքային դրվածքն ու համաչափությունների

փոխհարաբերությունը,
4) բացատրում է կոմպոզիցիոն առաջարկներում երկրաչափական մարմինների համատեղ կիրառման
հնարավորություններ և տարբերակներ:
Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կհանձնարարվի գծել կամ գծագրել բոլոր պարզ երկրաչափական ձևերը` հարթային և ծավալային տեսքով
պահպանելով կառուցման սկզբունքը, կկատարվի կոմպոզիցիայի առանցքային դրվածքը, կներկայացվի երկրաչափական
մարմինների համատեղ կիրառման հնարավորություններն ու տարբերակները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում կիրառվելու են
դիդակտիկ

նյութեր,

մասնագիտական

գրականություն,

ցուցադրման

համար

պահոցների

անթերի

կատարված

կոմպոզիցիաներ, համակարգիչ, գծագրելու համար արվեստանոց, տախտակ` շարժական քանոններով, գծագրական
պիտույքներով:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3
Կատարմանչափանիշներ

Իրականացնել կոմպոզիցիոն և նախագծային կարճատև աշխատանքներ՝ կիրառելով կոմպոզիցիոն կարևոր գործոններ
1) ներկայացնում է նախագծային կարճատև աշխատանքի՝ կլաուզուրայի կատարման պայմանները և պահանջները,
2) վերլուծում և դասակարգում է կոմպոզիցիոն բոլոր գործոնները,
3) մեկնաբանում է կոմպոզիցիոն գործոնների առանձնահատկությունները,
4) պարզաբանում է կոմպոզիցիոն գործոնների փոխկապվածությունը և համատտեղ կիրառման հնարավորությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Սովորողի
գիտելիքները ստուգելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` կիրառելով կոմպոզիցիոն կարևոր
գործոնները կատարել կոմպոզիցիոն և նախագծային աշխատանքներ:
Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն և այն կատարելու
կարողություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուսրները

Տեսական

և

գործնական

պարապմունքներ:

ՈՒսուցման

ընթացքում

անհրաժեշտ

է

օգտագործել

ուսումնական

գրականություն, գծագրական գործիքներ, ձգված թղթով տախտակ շարժվող քանոններով, ցուցադրման համար լավ

օրինակներ:

Նպատակահարմար

է

գործնական

պարապմունքները

անցկացնել

կոմպոզիցիայի

պահանջների

համապատասխան լսարանում (արվեստանոց):
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ժամ
10

ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲԻՈՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-035

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել բիոնիկական՝ կենդանական և բուսական աշխարհի ուսումնասիրության
մեթոդները, ծավալային ձևափոխման և զարգացման հանրահայտ ձևերը:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`

8ժամ

գործնականաշխատանք` 46ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-015
<<Երկրաչափականգծագրությանպահանջները, խնդիրները, մեթոդներնուհնարավորությունները>> ,ԴՈԿ 5-12-017
<<Գունատեսություն>>, ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>> ԴՈԿ 5-12-033 <<Դիզայն
նախագծման հիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք .
1) ներկայացնի կենդանականևբուսականաշխարհիբիոնիկականուսումնասիրությանմեթոդները,
2) ներկայացնի բիոնիկական մարմինների ծավալային ձևափոխման և կոնստրուկտիվ զարգացման ձևերը,
3) ներկայացնի բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով նոր ֆունկցիոնալ ծավալների բացահայտման հնարավոր ձևերը
և մեթոդները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելկենդանականևբուսականաշխարհիբիոնիկականուսումնասիրությանմեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէկենդանականաշխարհիբիոնիկականվերլուծությանտարբերակ,
2) ներկայացնումէբուսականաշխարհիբիոնիկականվերլուծությանտարբերակ:

Գնահատման միջոցը

Այս արդյունքը ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է իմանա բիոնիկայի` կենդանական և բուսական աշխարհի
ուսումնասիրության մեթոդները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշերի բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ բույսերի և կենդանական աշխարհի մասին
գրականություն, հանրագիտարան, համակարգիչ` ինտերնետ կապով, կոմպոզիցիոն էսքիզներ անելու հարմարավետ
արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել բիոնիկական մարմինների ծավալային ձևափոխման և կոնստրուկտիվ զարգացման ձևերը

Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ

1)կատարումէկենդանականաշխարհիհիմքովբիոնիկականմարմնիծավալայինձևափոխմանևնմանակմանհամեմատականաշ
խատանք,
2) կատարում է բուսական աշխարհի հիմքով բիոնիկական զարգացման և ծավալային ձևափոխման աշխատանք,
3) պարզաբանում է բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով իրականացվող նախագծերի մեթոդական
առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` կենդանական հիմքով ծավալային
ձևափոխման և նմանակման համեմատական, բուսական հիմքով բիոնիկական զարգացման և ծավալային ձևափոխման
աշխատանքների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե նախագիծը կատարում է գրագետ և անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվելու են
դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական գրականություն, նախագծման համար անհրաժեշտ արվեստանոց և պիտույքներ,
տեսաերիզներ, համակարգիչ` ինտերնետ կապով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք`

16 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով նոր ֆունկցիոնալ ծավալների բացահայտման հնարավոր ձևերը և
մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնում է բիոնիկական ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը՝ նախագծային կոնկրետ պահանջներին
համապատասխան,
2) ներկայացնում է բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով իրականացված ճարտարապետական և դիզայներական
նախագծեր,
3) բացահայտում է նախագծային ոլորտում բիոնիկական հարցադրումների հեռանկարային զարգացման
հնարավորությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի` բիոնիկական ուսումնասիրության հիմքով նոր ֆունկցիոնալ ծավալների
բացահայտման

ձևերը

և

մեթոդները,

ինչպես

նաև

նախագծային

ոլորտում

հեռանկարային

զարգացման

հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքները, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նախագծային կոնկրետ
պահանջներին համապատասխան ճարտարապետական և դիզայներական նախագծերի կարողությունները:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում օգտագործվելու են մասնագիտական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, դիզայնի և ճարտարապետության
վերաբերյալ ամսագրեր, ինտերնետ կապ, գծագրելու համապատասխան արվեստանոց, նկարչական և գծագրական նյութեր
և պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 4 ժամ
գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՓԱԹԵԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՈՃԱՎՈՐՈՒՄՈՎ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-036

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ պարզ փաթեթների, տոպրակների նախագծման պահանջների և
նախագծային հիմնախնդիրների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատանք` 60ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները,
օրենքները, մեթոդները և պահանջները>> , ԴՈԿ 5-12-017 <<Գունատեսություն>> ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի
(կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>> , <<ԴՈԿ 5-12-019 <<Արխիտեկտոնիկա>> , ԴՈԿ 5-12-020
<<Նյութագիտությունևնյութերիտեխնոլոգիա>> , ԴՈԿ 5-12-033<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնի պարզփաթեթներինախագծմանպահանջներըևհիմնախնդիրները,
2) ներկայացնի նախագծային գործընթացում նյութի և պատրաստման տեխնոլոգիայի ճիշտ ընտրության կարևորությունը,
3) բացահայտի փաթեթների նախագծման կոնստրուկտիվ և ֆունկցիոնալ պարզ լուծումների անհրաժեշտությունը,
գրաֆիկական ոճավորման ձևերը:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելպարզփաթեթներինախագծմանպահանջներըևհիմնախնդիրները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէմեկանգամօգտագործվողպարզփաթեթներիգոյությունունեցողտարբերակներ,
2) վերլուծումէպարզփաթեթներիդրականևբացասականհատկանիշները,
3) իրականացնումէփաթեթինախագծայինպահանջները,
4) իրականացնումէփաթեթինախագծայինհիմնախնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է բանավոր հարցերի և գործնական աշխատանքների հիման վրա: Հարցերի միջոցով
ստուգվելու են ուսանողի` մեկ անգամ օգտագործվող պարզ փաթեթների տարբերակների և դրանց դրական ու բացասական
հատկանիշների վերաբերյալ գիտելիքները: Իսկ գործնական առաջադրանքներով գնահատվելու են փաթեթի նախագծային
պահանջների ու հիմնախնդիրների վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված հարցերին և նախագիծը
գծագրում է գրագետ ու անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է օգտագործել մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ`
ինտերնետ կապով, պահոցների լավագույն նախագծեր` ցուցադրման համար, գծագրելու համար նախատեսված
արվեստանոց, գծագրական և նկարչական նյութեր ու պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել նախագծային գործընթացում նյութի և պատրաստման տեխնոլոգիայի ճիշտ ընտրության կարևորությունը

Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ

1) կիրառում է փաթեթների պատրաստման համար օգտագործվող հիմնական նյութերը,
2) բացատրում է ընտրված նյութերի տեխնոլոգիական հնարավորությունները,
3) կատարումէնախագծայինէսքիզներ,
4) պատրաստում է փաթեթի աշխատանքային մանրակերտ նմուշ ընտրված նյութով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է ընտրում փաթեթների պատրաստման համար
օգտագործվող նյութերը և բացատրում նրանց տեխնոլոգիական հնարավորությունները ու անթերի կատարում
նախագծային էսքիզներ, պատրաստում փաթեթի աշխատանքային մանրակերտ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ու գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական ամսագրեր, մեթոդական նյութեր,
մակետը պատրաստելու համար վատման, գունավոր թղթեր և էսքիզների համար պլանշետ, նկարչական ու գծագրական
նյութեր և պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Բացահայտել փաթեթների նախագծման կոնստրուկտիվ և ֆունկցիոնալ պարզ լուծումների անհրաժեշտությունը,
գրաֆիկական ոճավորման ձևերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է փաթեթների կոնստրուկտիվ լուծումների տարբերակներ և ֆունկցիոնալ հիմնավորում,
2) ներկայացնում է փաթեթի կոնստրուկտիվ լուծման ինքնուրույն տարբերակ,
3) մշակում է փաթեթի արտաքին գրաֆիկական ոճավորման ինքնատիպ լուծումներ:

Գնահատման միջոցը

ՈՒսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ փաթեթի նախագծման կոնստրուկտիվ, ֆունկցիոնալ լուծումների,
գրաֆիկական ոճավորման ձևերի վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կառաջարկի փաթեթի կոնստրուկտիվ լուծման ինքնուրույն
տարբերակը և առաջադրանքը կկատարի անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է օգտագործել դիդակտիկ
նյութեր, ուսումնական գրականություն, պատրաստի օրինակներ` ցուցադրման համար, մասնագիտական ամսագրեր,
համակարգիչ, արվեստանոց, նկարչական և գծագրական նյութեր ու պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՆՈՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-037

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ երկրաչափական մարմինների կառուցվածքային
առանձնահատկությունների և ֆունկցիոնալ նոր ծավալների ստեղծման հնարավորությունների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք` 44ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոն գծագրության խնդիրները,
օրենքները, մեթոդները և պահանջները>>, ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>> ,<<ԴՈԿ
5-12-019 <<Արխիտեկտոնիկա>> , ԴՈԿ 5-12-034<<Երկրաչափական
պարզձևերովնախագծայինևկոմպոզիցիոնխնդիրներիիրականացում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետ ուսանողը պետք է
1) ներկայացնի երկրաչափական մարմինների տեսակները՝ իրենց կառուցվածքային առանձնահատկություններով
2) ներկայացնի երկրաչափական մարմինների ծավալային ձևավորման մեթոդները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելերկրաչափականմարմիններիտեսակները՝իրենցկառուցվածքայինառանձնահատկություններով

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարումէերկրաչափականմարմիններիհամաչափություններիհամեմատականվերլուծություն,
2) ապահովումէերկրաչափականմարմիններիկառուցվածքը՝առանցքայինդրվածքով,
3) իրականացնումէերկրաչափականմարմիններիկառուցվածքայինգրաֆիկականևծավալայինլուծումներիտարբերակներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է տեսական և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները` երկրաչափական մարմինների տեսակների և իրենց
կառուցվածքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքներով ստուգվելու են
երկրաչափական մարմինների կառուցվածքի առանցքային դրվածքի, գրաֆիկական և ծավալային լուծումների
տարբերակների կատարման վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
օգտագործվելու է մասնագիտական ձեռնարկ, գծագրական տախտակ` շարժական քանոններով, գծագրական և նկարչական
նյութեր ու պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 22 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել երկրաչափական մարմինների ծավալային ձևավորման մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէերկրաչափականմարմիններիձևափոխմանինքնուրույնաշխատանքնյութիվրա,
2) կատարում է ստացված նոր էլեմենտով ինքնատիպ կոմպոզիցիոն լուծումներ,
3) կիրառում է գունային լուծումների և ակցենտավորման ձևերն ու մեթոդները ծավալային լուծումներում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին
տրվելու են առաջադրանքներ երկրաչափական մարմինների ձևափոխման ինքնուրույն աշխատանք նյութի վրա և
ստացված նոր էլեմենտներով ինքնատիպ կոմպոզիցիայի ստեղծում` կիրառելով գունային և ակցենտավորման ձևեր ու
մեթոդներ: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը հիմնավորելու է իր կատարած ծավալային կոմպոզիցիոն
աշխատանքը:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան սեղաններ, գծագրական
տախտակ, դիդակտիկ նյութեր, պահոցներում պահված ինքնատիպ կոմպոզիցիաների օրինակներ, գծագրական և
նկարչական նյութեր, պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

6

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՊԱՐԶ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ԿԵՆՑԱՂԱ ՅԻՆ ԻՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-038

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել ծավալային նախագծման սկզբունքները և հարցադրումները:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում`

8ժամ

գործնականաշխատանք` 64ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-014 <<Պրոեկցիոնգծագրությանխնդիրները,
օրենքները, մեթոդներըևպահանջները>> , ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի(կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>> ,ԴՈԿ 512-033<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>> ,ԴՈԿ 5-12-035
<<Բիոնիկականուսումնասիրությանհիմքովնախագծայինառաջարկներիիրականացում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիծավալայիննախագծմանհնարավորմեթոդներըևուղղությունները,
2) բացահայտի ծավալային նախագծման ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնի երկրաչափական էլեմենտների հիմքով կենցաղային իրի նախագծման հնարավոր պահանջները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելծավալայիննախագծմանհնարավորմեթոդներըևուղղությունները,

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառումէծավալայիննախագծմանհնարավորմեթոդները,
1) օգտագործումէծավալայիննախագծմանհնարավորուղղությունները,
1) իրականացնումէծավալայիննախագծմանհիմնախնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` ծավալային նախագծման
մեթոդների, հնարավոր ուղղությունների և նախագծման հիմնախդիրների վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի բոլոր պահանջների կատարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքի միջոցով: ՈՒսուցման

ընթացքում օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր, պլակատներ, մասնագիտական ձեռնարկ, նախագծային աշխատանքներ
կատարելու համար համապատասխան արվեստանոց, գծագրական, նկարչական նյութեր և պիտույքներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Բացահայտել ծավալային նախագծման ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

4

ժամ

1) իրականացնում է նախագծվող իրի ֆունկցիոնալ անհրաժեշտ պայմանները,
2) իրականացնում է ֆունկցիոնալ հիմնախնդիրների իրականացումը կոնստրուկտիվ լուծումների միջոցով,
3) ներկայացնում է առաջարկվող ծավալային լուծման և ֆունկցիայի համատեղությունը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է նախագծվող
իրի ֆունկցիոնալ հիմնախնդիրների կատարում` կոնստրուկտիվ և ծավալային լուծումների համատեղությամբ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրելու համար
հարմարավետ պայմաններ, գծագրական և նկարչական պիտույքներ, ցուցադրման նյութեր, պատրաստի նախագծեր,
մասնագիտական ամսագրեր, դիզայնի վերաբերյալ գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել երկրաչափական էլեմենտների հիմքով կենցաղային իրի նախագծման հնարավոր պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է երկրաչափական մարմինների ձևափոխման հնարավոր տարբերակները,
2) կիրառում է պլաստիկայի հիմախնդիրները ֆունկցիոնալ իրի ձևաստեղծման ընթացքում,
3) իրականացնում է նախագծված իրի արտաքին գունագրաֆիկական լուծումը և հարդարումը,
4) պահպանում է նախագծված իրի մասշտաբային պահանջները,
5) պատրաստում է նախագծված իրի մանրակերտը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է տեսական և գործնական աշխատանքի հիման վրա: ՈՒսանողին կտրվեն
առաջադրանքներ երկրաչափական էլեմենտների հիմքով կենցաղային իրի նախագծման պահանջների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը պատրաստում է նախագծված իրի մանրակերտը, իսկ հարց ու

պատասխանի միջոցով հիմնավորում իր կատարած աշխատանքը:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան ցուցադրման նյութեր, նախագծեր, մանրակերտ, մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր,
համակարգիչ, մանրակերտ պատրաստելու հարմարավետ արվեստանոց, թղթեր, ստվարաթղթեր, գծագրական և
նկարչական նյութեր և պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

Գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՐՃԱՏԵՎ ՆԱԽԱԳԾԻ (ԿԼԱՈՒԶՈՒՐԱ) ԿԱՏԱՐՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-039

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջավայրի նախագծման պահանջներին և կարճատև աշխատանքի
կազմակերպման մեթոդներին:

Մոդուլիտևողությունը

72ժամ
տեսականուսուցում` 18ժամ
գործնականաշխատանք` 54ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013
<<Երկրաչափականգծագրությանհիմնախնդիրները>> , ԴՈԿ 5-12-017 <<Գունատեսություն>>, ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքի(կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>> ,ԴՈԿ 5-12-033 <<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնի նախագծվող տարածքի պահանջները,
2) բացահայտի տարածքի վերահատակագծման հնարավորությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել նախագծվող տարածքի պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէկարճատևնախագծի (կլաուզուրայի) կատարմանմեթոդները,
2) կատարումէնախագծայինտարածքիֆունկցիոնալվերլուծություն,

3) կատարումէտարածքիհատակագծիչափագրումևգոտիավորում,
4) կատարումէտարածքիֆունկցիոնալնախագծիառաջարկ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է բանավոր հարցերի, գործնական առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը բացահայտելու է կարճատև նախագծի կլաուզուրայի կատարման մեթոդների վերաբերյալ
գիտելիքները: Իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները` տարածքի
հատակագծի չափագրման և գոտիավորման, տարածքի ֆունկցիոնալ նախագծի առաջարկի վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ընդհանուր առմամբ տրվում է ճիշտ պատասխաններ, իսկ
գործնական առաջադրանքները կատարվում են անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է օգտագործել ուսումնական
ձեռնարկներ, ճարտարապետության վերաբերյալ ամսագրեր, չափագրման միջոցներ, համապատասխան արվեստանոց,
գծագրական պիտույքներ և անհրաժեշտ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

10 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Բացահայտել տարածքի վերահատակագծման հնարավորությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարում է հատակագծի ֆունկցիոնալ բաշխման ինքնուրույն տարբերակ,
2) կազմում է տարածքի կազմակերպման հիմնական էլեմենտների անվանացանկը,
3) ներկայացնում է տարածքի պատերի փռվածքի և հեռանկարային լուծման էսքիզային առաջարկ,
4) իրականացնում է տարածքի գունային հարդարման տարբերակներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը բացահայտելու է տարածքի վերահատակագծման հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքները:
Գործնական առաջադրանքի միջոցով գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները հատակագծի ֆունկցիոնալ բաշխման
ինքնուրույն տարբերակի, տարածքի հիմնական էլեմենտների անվանացանկի, պատերի փռվածքի և հեռանկարային
էսքիզների, տարածքի գունային հարդարման տարբերակների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն,

գործնական

պարապմունքներ:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

մասնագիտական

գրականություն,

ճարտարապետության

վերաբերյալ

ամսագրեր,

էսքիզներ

կատարելու

համար

համապատասխան

դասասենյակ,

գծագրական և նկարչական նյութեր, պիտույքներ, պրոեկցիոն սարք, համակարգիչ` ինտերնետ կապով:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

8

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՖԻՐՄԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-040

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել

կողմնորոշիչ և ֆիմային նշանների գրաֆիկական նախագծման

մեթոդներին և պահանջներին:
Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք` 44ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-001
<<Գծանկարչությանմասնագիտականգիտելիքներիպարզաբանում>>ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի)
հիմունքներըդիզայնում>> ,ԴՈԿ-5-12-019 <<Արխիտեկտոնիկա>> , ԴՈԿ 5-12-26 <<Տիպոգրաֆիկաևշրիֆտ>> , ԴՈԿ 5-12-033
<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիֆիրմայինոճըորպեսգրաֆիկականնախագծմանինքնուրույնոլորտ,
2) բացահայտի ֆիրմային ոճի հիմնական էլեմենտների կարևորությունը,
3) պահպանի նախագծային լուծումներում ֆիրմային էլեմենտների ոճային ամբողջականությունը

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելֆիրմայինոճըորպեսգրաֆիկականնախագծմանինքնուրույնոլորտ

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէֆիրմայինոճըորպեսգրաֆիկականդիզայնիինքնուրույնոլորտ,
2) ներկայացնումէֆիրմայինոճիառանձնահատկությունները,
3) ներկայացնումէֆիրմայինոճիկիրառմանյուրահատկությունները,

4) դասակարգումէֆիրմայինոճիէլեմենտները` ըստֆունկցիոնալխմբերի:
Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` ֆիրմային ոճի կիրառման
յուրահատկությունների, ըստ ֆունկցիոնալ խմբերի ֆիրմային ոճի էլեմենտների դասակարգման վերաբերյալ: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ուսանողը հիմնավորելու է իր կատարած առաջադրանքը և ներկայացնելու է ֆիրմային ոճը որպես
գրաֆիկական դիզայնի ինքնուրույն ոլորտ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում են ճիշտ պատասխաններ, իսկ գրաֆիկական
նախագծերը կատարվում են անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
ձգված թղթով տախտակ, գծագրական և նկարչական նյութեր, պիտույքներ, մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր,
համակարգիչ`ինտերնետ կապով, պահոցների լավագույն օրինակներ, համապատասխան կահավորված արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Բացահայտել ֆիրմային ոճի հիմնական էլեմենտների կարևորությունը
1) բացահայտում և դասակարգում է ֆիրմային ոճի հիմնական էլեմենտները, ըստ ֆունկցիոնալ կարևորության,
2) ներկայացնում է ֆիրմային էլեմենտների նախագծման ոճային ամբողջականությունը,

Կատարման չափանիշներ

3) ներկայացնում է ապրանքանիշի դերը ֆիրմային ոճում,
4) կատարում է ապրանքանիշի գրաֆիկական նախագծային առաջարկ,
4) կատարում է ֆիրմային գույներին բնորոշ ընտրություն` ոլորտին համապատասխան,
5) ներկայացնում է ֆիրմային ոճի ընտրված տառատեսակ:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների հիման վրա: ՈՒսանողին
տրվելու են առաջադրանքներ ապրանքանիշի գրաֆիկական նախագծային առաջարկի, որի մեջ կլինեն ֆիրմային գույներին

Գնահատման միջոցը

բնորոշ ընտրություն` ոլորտին համապատասխան, ընտրված տառատեսակի և պահպանված լինի ֆիրմային էլեմենտների
ոճային ամբողջականության վերաբերյալ: Հարց ու պատասխանի միջոցով ուսանողը բացահայտում և դասակարգում է
ֆիրմային ոճի հիմնական էլեմենտները, ըստ ֆունկցիոնալ կարևորության և ամբողջականության:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

ընթացքում օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր, ցուցադրման համար պլակատեր, ֆիրմային ոճի ոլորոտւմ հայտնի
նմուշների ուսումնասիրություն, համակարգիչ` ինտերնետ կապով, համապատասխան կահավորված արվեստանոց,
գծագրական և նկարչական նյութեր ու պիտույքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Պահպանել նախագծային լուծումներում ֆիրմային էլեմենտների ոճային ամբողջականությունը
1) իրականացնում է տարբեր ոճերով կատարված աշխատանքային էսքիզներ,
2) կատարում է ֆիրմային նշանի կամ ապրանքանիշի գրաֆիկական լուծումների գունաֆակտուրային տարբերակներ,

Կատարման չափանիշներ

3) կատարում է ֆիրմային նշանի կամ ապրանքանիշի գրաֆիկական լուծումների ֆունկցիոնալ կիրառման տարբերակներ,
4) իրականացնում է ֆիրային բլոկի գրաֆիկական կատարման տարբերակ:
Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքներ կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին
հանձնարարվելու է կատարել էսքիզներ` ֆիրմային նշանի (լոգոտիպ) գրաֆիկական լուծումներ տարբեր ոճերով,
գունաֆակտուրային տարբերակների, ֆունկցիոնալ կիրառման տարբերակների, ֆիրմային բլոկի գրաֆիկական

Գնահատման միջոցը

կատարման տարբերակի վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարված է հիմնականում անսխալ, պահպանված են
անհրաժեշտ ֆիրմային էլեմենտների ոճային ամբողջականությունը:
Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է համապատասխան

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

կահավորված արվեստանոց, գծագրական, նկարչական պարագաներ ու նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ`
ինտերնետ կապով, մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր, դիդակտիկ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 18 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՄԻՋԱՎԱՅՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆԴԵԿՈՐԱՏԻՎԷԼԵՄԵՆՏԻՆԱԽԱԳԻԾ>>
Մոդուլիդասիչը
Մոդուլինպատակը

ԴՈԿ 5-12-041
Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել միջավայրի կազմակերպման օժանդակ դեկորատիվ էլեմենտների

անհրաժեշտությանը և նրանց կիրառման հնարավորություններին:
Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում` 14ժամ
գործնականաշխատանք` 58ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013
<<Երկրաչափականգծագրությանհիմնախնդիրները>> , ԴՈԿ 5-12-016
<<Կտրվածքներիֆունկցիոնալկարևորությունըպրոեկցիոնգծագրությանմեջ>> , ԴՈԿ 5-12-017 <<Գունատեսություն>> , ԴՈԿ
5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>>, ԴՈԿ 5-12-020
<<Նյութագիտությունևնյութերիտեխնոլոգիա>> ,ԴՈԿ -5-12-033 <<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) բացահայտիմիջավայրումդեկորատիվէլեմենտներիբազմազանությունըևֆունկցիոնալկարևորությունը,
2) բացահայտի դեկորատիվ վիտրաժի կարևորությունը ֆունկցիոնալ նախագծման ընթացքում,
3) ներկայացն դեկորատիվ էլեմենտների տեղադրման և լուսավորման պահանջները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Բացահայտելմիջավայրումդեկորատիվէլեմենտներիբազմազանությունըևֆունկցիոնալկարևորությունը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէմիջավայրումդեկորատիվէլեմենտներիբազմազանությունը,
2) ներկայացնումէմիջավայրումդեկորատիվէլեմենտներիկարևորությունը,
3) հիմնավորումէդեկորատիվէլեմենտներումկիրառվողնյութերիբազմազանությունը,
4) կատարումէդեկորատիվէլեմենտներիէսքիզայինաշխատանքներ,
5) կատարումէնախագծայինառաջարկիտարածականլուծումներ,
6) կատարումէառաջարկվողէսքիզներիաշխատանքայինգծագրեր,
7) կատարումէառաջարկվողէսքիզներիհամաչափություններիճշտում,
8) կատարումէառաջարկվողէսքիզներիգծագրերիկատարում,
9) ներկայացնումէօգտագործվողնյութերիտեխնոլոգիականևկոնստրուկտիվհնարավորությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի գիտելիքները միջավայրում դեկորատիվ էլեմենտների բազմազանության,
էլեմենտների կարևորության, կիրառվող նյութերի բազմազանության և նրանց տեխնոլոգիական ու կոնստրուկտիվ
հնարավորությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական աշխատանքով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները`
դեկորատիվ էլեմենտների, նախագծային առաջարկի տարածական լուծումների, էսքիզներ կատարելու և աշխատանքային
գծագրեր կատարելու վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում կիրառվելու են ցուցադրության համար պլակատներ, գծագրված լավագույն օրինակներ, մասնագիտական
գրականություն, գծագրելու համապատասխան լսարան կամ արվեստանոց գծագրական և նկարչական պարագաներ,
նյութեր, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Բացահայտել դեկորատիվ վիտրաժի կարևորությունը ֆունկցիոնալ նախագծման ընթացքում

Կատարմանչափանիշներ

1) օգտագործում է դեկորատիվ վիտրաժի տարատեսակները,

18 ժամ

2) կատարում է դեկորատիվ վիտրաժի կոնստրուկտիվ հնարավոր լուծումները,
3) ներկայացնում է դեկորատիվ վիտրաժում կիրառվող նյութերի բազմազանությունը,
4) իրականացնում է կոմպոզիցիոն լուծումներ` աշխատանքային էսքիզներով կլաուզուրայի պահանջներին
համապատասխան:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները` դեկորատիվ վիտրաժի տարատեսակների, կոնստրուկտիվ
հնարավոր լուծումների, կիրառվող նյութերի բազմազանության վերաբերյալ: Գործնական աշխատանքով բացահայտվելու
են կոմպոզիցիոն լուծումներով` աշխատանքային էսքիզներով, կլաուզուրայի պահանջներին համապատասխան
կարողություններ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխան, իսկ աշխատանքային

էսքիզները կատարված են գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան մասնագիտական գրականություն, մեծ վարպետների վիտրաժների վերատպություններ, համակարգիչ`
ինտերնետ կապով, պահոցներում պահված լավագույն էսքիզներ ցուցադրելու համար: Համապատասխան կահավորված
արվեստանոց, նկարչական, գծագրական պարագաներ ու նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամանաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել դեկորատիվ էլեմենտների տեղադրման և լուսավորման պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է առաստաղին ամրացվող դեկորատիվ էլեմենտների կոնստրուկտիվ պահանջները,

20 ժամ

2) ներկայացնում է պատին ամրացվող դեկորատիվ էլեմենտների ձևաստեղծման պահանջները,
3) ներկայացնում է հատակին ամրացվող և միջնորմի դեր կատարող դեկորատիվ էլեմենտների ֆունկցիոնալ
առանձնահատկությունը:
4) ներկայացնում է միջավայրում կիրառվող դեկորատիվ էլեմենտների մասշտաբային պահանջները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է բանավոր հարցերի և առաջադրանքների միջոցով: Հարցերի միջոցով բացահայտվելու
են ուսանողի գիտելիքները դեկորատիվ էլեմենտների տեղադրման լուսավորման պահանջների վերաբերյալ: Գործնական
առաջադրանքների միջոցով գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները առաստաղին ամրացված դեկորատիվ
էլեմենտների կոնստրուկտիվ պահանջների, պատին ամրացվող դեկորատիվ էլեմենտների ձևաստեղծման, հատակին
ամրացվող և միջնորմի դեր կատարող դեկորատիվ էլեմենտների ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների ու
մասշտաբային պահանջների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական
նյութեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, համապատասխան կահավորված արվեստանոց, էսքիզներ անելու համար
գծագրական, նկարչական պիտույքներ և նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՊԼԱԿԱՏԻ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-042

Մոդուլինպատակը

Այս

մոդուլի

նպատակն

է

ուսանողին

տալ

գիտելիքներ

պլակատի

պահանջների,

կիրառման

ոլորտների

առանձնահատկությունների մասին, որպես գրաֆիկական դիզայնի կարևորագույն էլեմենտ:
Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք`

Մուտքայինպահանջները

62ժամ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-001
<<Գծանկարչությանմասնագիտականգիտելիքներիպարզաբանում>>ԴՈԿ 5-12-008
<<Գունանկարչությանմասնագիտականկարողությունները>>ԴՈԿ 5-12-017 <<Գունատեսություն>> , ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքներըդիզայնում>>ԴՈԿ -5-12-026 <<Տիպոգրաֆիկաևշրիֆտ>>և ԴՈԿ 5-12033<<Դիզայն նախագծման հիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիպլակատիգրաֆիկականպահանջներըևկատարմանհամարօգտագործվողնյութերը,
2) ներկայացնի պլակատի գրաֆիկական տեսակները,
3) ներկայացնի պլակատի կիրառման հիմնական ոլորտները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելպլակատիգրաֆիկականպահանջներըևկատարմանհամարօգտագործվողնյութերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներակայացնումէպլակատիկատարմանգրաֆիկականպահանջները՝պարզ, ընկալելի, ընթերցելիևընդգծված,
2) իրականացնումէպլակատիկոմպոզիցիոնևկատարմանխնդիրներիվերլուծություն,
3) նախապատրաստումէպլակատիկատարմանհամարնյութերևգործիքներ,
4) կատարումէպլակատիգունագրաֆիկականևկոմպոզիցիոնլուծումներիէսքիզներ,
5) ծանոթանումէպլակատիկատարմանհրատարակչականպահանջներինևչափերին,
6) կատարումէպլակատիավարտականաշխատանք՝ձեռքով, գուաշնյութով,

և

7) կատարումէպլակատիավարտականաշխատանքապլիկացիոնևֆոտոմոնտաժմանեղանակով,
8) օգտագործումէներկիօդափչմանեղանակ՝պլակատիկատարմանժամանակ,
9) իրականացնումէպլակատիէսքիզըհամակարգչայինPhotoshopևCoelDRAWծրագրերով:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Հարցերի միջոցով ստուգվելու են պլակատի
գրաֆիկական պահանջների և կատարման ժամանակ օգտագործվող նյութերի վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:
Գործնական առաջադրանքով գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները պլակատի գունագրաֆիկական և
կոմպոզիցիոն լուծումներով էսքիզների, պլակատի ավարտական աշխատանքի վերաբերյալ: Կարողանում է կատարել
էսքիզ համակարգիչով:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում են ճիշտ պատասխաններ, իսկ գործնական առաջադրանքները
կատարում են անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան կահավորված արվեստանոց, նկարչական գծագրական պարագաներ, նյութեր, գունավոր թղթեր,
ցուցադրման նյութեր, պլակատի վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք` 18

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել պլակատի գրաֆիկական տեսակները

Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ
ժամ

1) օգտագործում էգեղարվեստականպլակատիպահանջներըևառանձնահատկությունները,
2) իրականացնում է գովազդային պլակատի հնարավորությունները և պահանջները,
3) ներկայացնում է լրատվական պլակատը և նրա ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները,
4) կատարում է շրիֆտային պլակատ և պրակտիկ աշխատանք,
5) իրականացնում է ֆոտո պլակատի պահանջները և կատարում պրակտիկ աշխատանք:

Գնահատման միջոցը

Սովորողի գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն հարցեր` գրաֆիկական պլակատի տեսակների, պահանջների և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողը կատարում է շրիֆտային,
ֆոտո պլակատի պահանջներին համապատասխան պրակտիկ աշխատանք:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը տեսական հարցերին պատասխանում է գրագետ, իսկ

գործնական առաջադրանքները կատարում է անթերի:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական ուսուցման և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ թեք սեղաններ, ձգվածթղթով վատման, տախտակ, շրիֆտի վերաբերյալ մասնագիտական ձեռնարկներ, ամսագրեր,
լրատվական և գովազդային պլակատի,պոստերների լավագույն օրինակներ, համակարգիչ` ինտերնետ կապով, գծագրական,
նկարչական պարագաներ և նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել պլակատի կիրառման հիմնական ոլորտները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է պլակատի կիրառման հիմնական ոլորտները՝ գովազդային, լրատվական, թեմատիկ, գեղարվեստական,
քաղաքական,
2) ներկայացնում է գովազդային ոլորոտւմ պլակատի պահանջները և խնդիրները,
3) ներկայացնում է պլակատի դերը ֆիրմային ոճի գրաֆիկական էլեմենտների շարքում,
4) ներկայացնում է ինֆորմացիոն պլակատի կիրառման հնարավորությունները՝ ցուցահանդես, մշակութային և սպորտային
միջոցառումների մատուցում, ազգային տոների ու ծրագրերի իրականացման, հրատապ հարցերի տեղեկացում,
5) ներկայացնում է պլակատի հրատարակման ժամանակակից հնարավորությունները
6) ներկայացնում է քաղաքային միջավայրում պլակատի և գրաֆիկական պաստառի տեղադրման ձևերը և պահանջները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների կատարման հիման
վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու են պլակատի կիրառման ոլորտների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները:
Իսկ գործնական հանձնարարությամբ ուսանողը կատարում է քաղաքային միջավայրում պլակատի և գրաֆիկական
պաստառի տեղադրման ձևերի ու պահանջների պրակտիկ աշխատանք::
Արդյունքի յուրացումը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանություն և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ նկարչական, գծագրական պարագաների, նյութերի, ներկերի, թղթերի, օռակալների և դիզայնի պահանջվող նյութերի
այլ բազա, համակարգիչ, հարմարավետ արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՊՐԱԿՏԻԿԱՇԽԱՏԱՆՔ ՆՅՈՒԹԻ ՎՐԱ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-043

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մանրակերտի առանձնահատկությունների և նյութատեխնիկական
միջոցների մասին կարողություններ:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`

10ժամ

գործնականաշխատանք`
Մուտքայինպահանջները

44ժամ

ԱյսմոդուլնուսումնասիրելուցառաջանհրաժեշտէուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-015 <<Երկրաչափական գծագրության
պահանջները, խնդիրները, մեթոդները և հնարավորությունները>> ,ԴՈԿ 5-12-020
<<Նյութագիտությանևնյութերիտեխնոլոգիա>> , ԴՈԿ 5-12-033<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) բացահայտիմանրակերտիպատրաստմանմիջոցովնախագծվողիրիծավալագոյացմանհիմնախնդիրները,
2) ներկայացնի մանրակերտի տարատեսակները, առանձնահատկությունները և տեխնիկական հնարքներով,
3) ներկայացնի տեխնոլոգիական ժամանակակից հնարքները և աշխատանքային պրոցեսներով,
4) ներկայացնի մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային խնդիրները,
5) ներկայացնի արտադրական տարբեր ոլորտների տեխնիկական հնարավորությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Բացահայտելմանրակերտիպատրաստմանմիջոցովնախագծվողիրիծավալագոյացմանհիմնախնդիրները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէանհրաժեշտգործիքներ, սարքավորումներգործնականաշխատանքներիկատարմահամար,
2) բացահայտումէմանրակերտիպատրաստմանմիջոցովնախագծվողիրիծավալագոյացմանհիմնախնդիրները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարության կատարման հիման վրա:
ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կատարել մանրակերտի պատրաստման միջոցով նախագծվող իրի ծավալագոյացման
աշխատանք: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ծավալագոյացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ սովորողի

գիտելիքները:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբաությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական ուսուցման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Անհրաժեշտ
է ունենալ գործիքներ, սարքավորումներ, ստվարաթղթեր, նկարչական և գծագրական պիտույքներ, մանրակերտների
օրինակներ, հարմարավետ արհեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել մանրակերտի տարատեսակները, առանձնահատկությունները և տեխնիկական հնարքները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մանրակերտի տարատեսակները,

8 ժամ

2) ներկայացնում է մանրակերտի տարատեսակների պատրաստման ծավալային և գունային արտահայտման
առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնում է նյութերի առանձին և համատեղ օգտագործման, մշակման, հարդարման, հավաքման տեխնիկական
հնարքները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հիմնավորումների միջոցով: ՈՒսանողը ներկայացնելու
է մանրակերտի տարատեսակների, նրանց առանձնահատկությունների և տեխնիկական հնարքների, գունային
արտահայտման առանձնահատկությունների վերաբերյալ կարողություններ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական աշխատանքների և տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է
ունենալ նյութերի առանձին և համատեղ օգտագործման, մշակման, հարդարման, հավաքման տեխնիկական բազա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել տեխնոլոգիական ժամանակակից հնարքները և աշխատանքային պրոցեսները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մանրակերտի պատրաստման տեխնոլոգիական ժամանակակից հնարքները,

8 ժամ

2) դասակարգում է մանրակերտի կատարման ժամանակ աշխատանքային պրոցեսները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:

Առաջադրվող հարցերի շրջանակը ներառելու է այնպիսի հարցադրումներ, որոնք կբացահայտեն ուսանողի
ձեռքբերումները տեխնոլոգիական ժամանակակից հնարքների և աշխատանքային պրոցեսների վերաբերյալ: Գործնական
աշխատանքի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները` մանրակերտի կատարման ժամանակ
աշխատանքային պրոցեսների, տեխնոլոգիական ժամանակակից հնարքների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական աշխատանքի միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
կահավորված արվեստանոց, մասնագիտական գրականություն` մանրակերտի վերաբերյալ, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

2 ժամ
8 ժամ

Ներկայացնել մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային խնդիրները
1) ներկայացնում և հիմնավորում է մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային խնդիրները,
2) իրականացնում է աշխատանքային գծագրերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
Գործնական հանձնարարությամբ ուսանողը կատարելու է աշխատանքային գծագրեր` օգտագործելով մանրակերտի
պատրաստման մասշտաբային խնդիրները:
Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարված է հիմնականում անսխալ, իսկ
հիմնավորումները գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական առաջադրանքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, գծագրական
պարագաներ, համակարգիչ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 5

Ներկայացնել արտադրական տարբեր ոլորտների տեխնիկական հնարավորությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է ավարտված մանրակերտը,

8

ժամ

2) իրականացնում է ավարտված մանրակերտի մատուցման տարբերակները և ձևերը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի հիման վրա: Հարց ու

պատասխանի միջոցով ստուգվելու են ուսանողի արտադրական տարբեր ոլորտների տեխնիկական հնարավորությունների
վերաբերյալ գիտելիքները, իսկ գործնական առաջադրանքով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները` մանրակերտը
վերջնական ավարտելու և այն ներկայացնելու տարբերակների ու ձևերի վերաբերյալ:
Արդյունքի ձեռք բերումը դրական է համարվում կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր,
լաբորատոր սարքեր, ուսումնական գրականություն, ամսագրեր, համապատասխան պայմաններով ապահովված
արհեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ, ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-044

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է` ուսանողին տալ գիտելիքներ արտադրական գործընթացների և հաստոցային պարկի ու
գործիքների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

36 ժամ
տեսականուսուցում`
գործնականաշխատանք`

Մուտքայինպահանջները

6ժամ
30ժամ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-013
<<Երկրաչափականգծագրությանհիմնախնդիրները>>ԴՈԿ 5-12-020 <<Նյութագիտությանևնյութերիտեխնոլոգիա>> , ԴՈԿ 512-033 <<Դիզայննախագծմանհիմունքները>> ,ԴՈԿ 5-12-043 <<Պրակտիկ աշխատանք նյութի վրա>>մոդուլերը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիտարբերնյութերովիրականացվողարտադրականպրոցեսներ,
2) ներկայացնի արտադրական հաստոցները, սարքերը և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները,
3) ներկայացնի նյութերի վրա աշխատանքի իրականացման ձեռքի գործիքները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելտարբերնյութերովիրականացվողարտադրականպրոցեսներ

Կատարմանչափանիշներ

1) իրականացնումէարտադրությունումիրականացվողձուլմանպրոցեսը,
2) իրականացնումէտարբերմետաղներովֆորմայիլցման-ձուլմանընթացքը,
3) կատարումէնյութերիկտրմանձևերըևպրոցեսը,
4) իրականացնումէնյութերիծակմանարտադրականպրոցեսը,
5) իրականացնումէնյութերիհղկմանպրոցես,
6) կատարումէնյութերիեռակցմանպրոցես,
7) իրականացնումէնյութերիզոդմանարտադրմանպրոցես,
8) կատարումէնյութերիսեղմման (պրես) պրոցեսը,
9) իրականացնումէնյութերիգալվանիկական (քիմիական) մշակմանպրոցեսը,
10) իրականացմանէնյութերիհաստոցայինհղկման, փայլեցմանպրոցեսները,
11) իրականացնումէնյութերիհաստոցայինտաշմանպրոցեսը,
12) կատարումէնյութերիլազերայինմշակմանպրոցեսը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա:
Հարցերի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները տարբեր նյութերով իրականացվող արտադրական պրոցեսների
վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքներով իրականացնում են տարբեր նյութերով արտադրական պրոցեսներ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում կիրառվելու են ձուլման վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, լաբորատորիա, արտադրամաս`
տարբեր նյութերով իրականացվող արտադրական պրոցեսների համար, դիդակտիկ նյութեր, նյութական բազա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել արտադրական հաստոցները, սարքերը և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է կտրող հաստոցները, սարքերը և կատարում փորձնական աշխատանք,
2) ներկայացնում է պլաստմասայի և մետաղի կաղապար լցման և ձուլման հաստոցները, սարքերը,

3) ներկայացնում է ծակող հաստոցները, կատարում է է փորձնական աշխատանք,
4) ներկայացնում է հղկող և փայլեցնող հաստոցներ, կատարում է փորձնական աշխատանք,
5) ներկայացնում է նյութերի մեխանիկական մշակման հաստոցները, սարքերը, կատարում է փորձնական աշխատանք,
6) ներկայացնում է նյութերի մշակման գալվանիկական սարքերը,
7) ներկայացնում է նյութերի մեխանիկական միացման սարքերը,
8) ներկայացնում է նյութերի մշակման լազերային սարքերը:
Գնահատման միջոցը

Բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով բացահայտվելու են ուսանողի կարողություններն ու
գիտելիքները արտադրական հաստոցների, սարքերի և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով և բանավոր հիմնավորումներով: ՈՒսուցումը
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է գործնական պարապմունքներն անցկացնել արտադրամասում, օգտագործել
ուսումնական և նորմատիվային մասնագիտական գրականություն, գործիքներ, սարքավորումներ, նյութատեխնիկական
բազա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել նյութերի վրա աշխատանքի իրականացման ձեռքի գործիքները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է նյութերի կտրման ձեռքի գործիքները,
2) ներկայացնում է նյութերի ծակող ձեռքի գործիքները,
3) ներկայացնում է նյութերի հղկման ձեռքի գործիքները,
4) ներկայացնում է նյութերի տաշող և հղկող գործիքներ,
5) ներկայացնում է նյութերի փայլեցման գործիքներ,
6) ներկայացնում է նյութերի էլեկտրական և մեխանիկական միացման գործիքներ,
7) ներկայացնում է փոքր գործողություններ կատարող ձեռքի գործիքներ:

Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ նյութերի վրա աշխատանքի
իրականացման ձեռքի գործիքների գործընթացի վերաբերյալ: Կտրվեն տեսական հիմնավորումներ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան
ցուցադրական նյութեր, նյութա-տեխնիկական բազա, գործիքներ, սարքեր և համապատասխան արհեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆՐԱԿԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-045

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել մանրակերտի պատրաստման համար օգտագորվող դասական և
ժամանակակից նյութերը, պարզաբանել նրանց կիրառման հնարավորությունները:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականառաջադրանք` 62ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ -5-12-020
<<Նյութագիտությունևնյութերիտեխնոլոգիա>> ,ԴՈԿ 5-12-044 <<Արտադրական պրոցեսներ, հաստոցներ և
գործիքներ>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիմանրակերտիպատրաստմանդասական, անցյալումկիրառվողնյութերը, իրենցառանձնահատկություններով,
2) ներկայացնի մանրակերտի պատրաստման ժամանակակից նյութերը,
3) ներկայացնի մանրակերտի պատրաստման նախապատրաստական գործընթացը

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելմանրակերտիպատրաստմանդասական, անցյալումկիրառվողնյութերը, իրենցառանձնահատկություններով

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէվատմանըորպեսնյութևկատարումմանրակերտիպարզաշխատանք,
2) ներկայացնումէստվարաթուղթըիրհաստևբարակտարատեսակներովևկատարումպարզծավալայինաշխատանք,
3) ներկայացնումէպլաստիլինը՝պատրաստելովպարզծավալայինմոդել,

4) կատարումէգիպսեդետալիմշակմանաշխատանք,
5) ներկայացնումէփայտըևկատարումփոքրիկէլեմենտիկոնստրուկտիվկամծավալայինաշխատանք,
6) ներկայացնումէպոլիստիրոլը (պլաստմասա) ևպատրաստումպլաստիկլուծումովաշխատանք,
7) ներկայացնումէմանրակերտիհավաքմանսոսինձներ:
Գնահատման միջոցը

Սովորողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` մանրակերտի պատրաստման դասական, անցյալում կիրառվող նյութերի և
նրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը դրական համարվում, եթե առաջադրանքը կատարված է անթերի, իսկ տեսական մասը` գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական

ուսուցում,

գործնական

պարապմունքներ:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

համապատասխան

արվեստանոց,

նյութատեխնիկական բազա` թղթեր, ստվարաթղթեր, պլաստիլին, փայտ, պլաստմասա և մանրակերտի հավաքման համար
սոսինձներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք` 18 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել մանրակերտի պատրաստման ժամանակակից նյութերը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է պոլիվինիլխլորիդը իր գունային և ամրության տարատեսակներով,
2) ներկայացնում է օրգանական ապակին իր գունային, ֆակտուրային և հաստության տեսակներով,
3) ներկայացնում է տարբեր ֆիզիկական հատկություններով պլաստիկ և օրգանական նյութեր,
4) ներկայացնում է տարբեր ամրության փրփրանյութեր և իրականացնում փորձնական աշխատանք,
5) ներկայացնում է լամինատե ծածկույթով տարբեր հաստությունների նյութեր,
6) ներկայացնում է սիլիկատային ապակու տարատեսակներ,
7) ներկայացնում է բազմագույն կպչուն թաղանթներ,
8) ներկայացնում է տարբեր նյութերի միացման համար նախատեսված տարատեսակ սոսինձներ:

Գնահատման միջոցը

Այս արդյունքը ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա օգտագործել մանրակերտի պատրաստման
ժամանակակից նյութերը, ինչպես նաև տարբեր նյութերի համար նախատեսված տարատեսակ սոսինձները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր,
մեթոդական

նյութեր,

համակարգիչ`

ինտերնետ

կապով,

նյութատեխնիկական

բազա,

դիդակտիկ

նյութեր:

Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքներն անցկացնել արհեստանոցային պայմաններում:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել մանրակերտի պատրաստման նախապատրաստական գործընթացը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է հանձնարարված առաջադրանքի վերջնական էսքիզը,
2) ներկայացնում է հանձնարարված առաջադրանքի գծագիրը,
3) նախապատրաստում է էսքիզով նախատեսված նյութեր,
4) նախապատրաստում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ գործիքները,
5) նախապատրաստում է առաջադրանքի համար անհրաժեշտ առանձին դետալներ,
6) գրանցում է աշխատանքային գործընթացի հաջորդականությունը,
7) իրականացնում է առաջադրանքի պատրաստումը՝ նյութով նշված հաջորդականությամբ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի

յուրացումը

կատարվելու

է

գործնական

առաջադրանքների

միջոցով:

Աշխատանքային

գործընթացի

հաջորդականությամբ ուսանողը կատարում է մանրակերտի պատրաստման նախապատրաստման գործընթացը:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը էսքիզներն ու գծագրերը կատարում է տրամաբանական և գրագետ,
իսկ նյութի վրա գործնական առաջադրանքը կատարում է անթերի:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը

կատարվելու է գործնական գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական նյութեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, գծագրական պարագաներ,
գործիքներ,նյութեր, համապատասխան արհեստանոց:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք`

24 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՓՆՏՐՈՂԱԿԱՆ (ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ) ՄԱՆՐԱԿԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՊԱՐԶ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ>>
Մոդուլիդասիչը
Մոդուլինպատակը

ԴՈԿ 5-12-046
Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ էսքիզային մանրակերտի պատրաստման անհրաժեշտության և
պահանջների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ

տեսականուսուցում՝4ժամ
գործնականաշխատանք՝50ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-033 <<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>,
ԴՈԿ 5-12-45 <<Մանրակերտիպատրաստմաննյութերըևկիրառմանհնարավորությունները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիփնտրողական (էսքիզային) մանրակերտիպատրաստմանանհրաժեշտությունը,
2) ներկայացնի փնտրողական (էսքիզային) մանրակերտի պատրաստման պահանջները,
3) ներկայացնի պարզ նյութերի կիրառման հնարավորությունները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելփնտրողական (էսքիզային) մանրակերտիպատրաստմանանհրաժեշտությունը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէավարտվածճշտվածէսքիզները,
2) ներկայացնումէպատրաստվողմոդելիմանրամասնչափագրումըևգաբարիտայինգծագրերը,
3) իրականացնումէառաջադրանքիգունագրաֆիկականլուծումները,
4) իրականացնումէաշխատանքիկատարմանմասշտաբայինհաշվարկներ,
5) ներկայացնումէառաջադրանքիմանրակերտիփորձնականէսքիզայինկատարմանանհրաժեշտությունը,
առաջադրանքիծավալի, մասշտաբի, գունայինլուծումներիճշտմաննպատակով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը ներկայացնում է փնտրողական (էսքիզային) մանրակերտի պատրաստման անհրաժեշտությունը: Իսկ
գործնական առաջադրանքներով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները փնտրողական էսքիզային մանրակերտի
պատրաստման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին կպատասխանի ճիշտ, գործնական
աշխատանքների կատարման ժամանակ կցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն և
կարողություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական առաջադրանքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ, պրոեկցիոն, գծագրական, նկարչական պարագաներ, նյութեր,
հարմարավետ կահավորված արվեստանոց:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

4

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել փնտրողական (էսքիզային) մանրակերտի պատրաստման պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է ճիշտ ընտրված նյութեր,

12 ժամ

2) ապահովում է պատրաստվող մանրակերտի էսքիզային ճշտությունը,
3) ապահովում է մանրակերտի չափերի ճշտությունը գծագրերի համապատասխան,
4) ներկայացնում է տարբեր ամրության փրփրանյութեր և իրականացնում փորձնական աշխատանք,
5) ապահովում է մանրակերտի գունագրաֆիկական և ֆակտորային լուծումների ճշտությունը ըստ էսքիզի,
6) ապահովում է առաջադրանքի ծավալային ընկալման հնարավորությունը,
7) ապահովում է նախագծային խնդիրների վերլուծության հնարավորությունը:
Գնահատման միջոցը

Սովորողների գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ` էսքիզային մանրակերտի
պատրաստման պահանջների վերաբերյալ, իսկ գործնական առաջադրանքով կստուգվեն ուսանողի կարողությունները
մանրակերտի պահանջների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե ուսանողը բոլոր առաջադրանքները կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, ամսագրեր, մեթոդական նյութեր, համակարգիչ` ինտերնետ կապով, նյութատեխնիկական բազա,
դիդակտիկ նյութեր: Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքներն անցկացնել արհեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

գործնական աշխատանք`

18 ժամ

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է մանրակերտի պատրաստման բոլոր պարզ, դասական նյութերը,

Ներկայացնել պարզ նյութերի կիրառման հնարավորությունները

2) օգտագործում է նյութերը իրենց ֆիզիկական հատկություններով,
3) նախապատրաստում է վատմանը հարթային և ծավալային լուծումների իրականացման համար,

4) ներկայացնում է վատմանը և ստվարաթուղթը ծալքային, մակերեսային, ծավալային, հանգուցային լուծումներ ստանալու
համար,
5) ներկայացնում է պլաստիլինը որպես ծավալային լուծումներ ապահովող նյութ,
6) դասակարգում է բոլոր նյութերը ըստ իրենց ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների և հնարավորությունների,
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի

յուրացումը

հնարավորությունների

գնահատվելու
վերաբերյալ

է

գործնական

ուսանողի

առաջադրանքների

կարողությունները

միջոցով:

ստուգվելու

են

Պարզ

նյութերի

մանրակերտի

կիրառման

պատրաստման

գործընթացում:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով:
Անհրաժեշտ է ունենալմասնագիտական գրականություն, մեթոդական նյութեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն գծագրական
սարք

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք`

20 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ԻՐԻ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԿԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ>>
Մոդուլիդասիչը
Մոդուլինպատակը

ԴՈԿ 5-12-047
Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ ծավալային իրի ավարտական մանրակերտի պատրաստման
պահանջների և ժամանակակից նյութերի կիրառման հնարավորությունների մասին:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում`

12ժամ

գործնականաշխատանք` 60ժամ
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ -5-12-020
<<Նյութագիտությունևնյութերիտեխնոլոգիա>>ևԴՈԿ 5-12-45
<<Մանրակերտիպատրաստմաննյութերըևկիրառմանհնարավորությունները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.
1) ներկայացնիծավալայինեռաչափմոդելի (մանրակերտի) պատրաստմանպահանջները,

2) ներկայացնի ժամանակակից նյութերի կիրառման հնարավորությունները,
3) ներկայացնի մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային լուծումները:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելծավալայինեռաչափմոդելի (մանրակերտի) պատրաստմանպահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէնախագծի (առաջադրանքի) վերջնականլուծմանբոլորտվյալները,
2) ապահովումէնախագծիվերջնականծավալայինլուծմանգրաֆիկականտեսքը,
3) ապահովումէնախագծիփնտրողականմոդելների, էսքիզայինմանրակերտինմուշներըևլուսանկարները,
4) ապահովումէնյութերիճիշտընտրություն,
5) ներկայացնումէմասշտաբայինլուծումներիհաշվարկիհիմնավորում,
6) ապահովումէպատրաստվածմանրակերտիցուցադրմանպահանջները:

Գնահատման միջոցը

Սովորողի գիտելիքները ստուգելու նպատակով կտրվեն մի շարք հարցեր: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ
կբացահայտվի ուսանողի կարողությունները՝ նախագծի վերջնական ծավալային լուծման գրաֆիկական տեսքի,
փնտրողական մոդելների, էսքիզային մանրակերտների նմուշների, լուսանկարների, նյութի ճիշտ ընտրության կատարման
վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ դիդակտիկ նյութեր,
ցուցադրական օրինակներ, մասնագիտական ամսագրեր, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, գծագրական պարագաներ,
գործիքներ, նյութեր և անպայման համապատասխան կահավորված արհեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

18 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել ժամանակակից նյութերի կիրառման հնարավորությունները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի ֆիզիկական հնարավորությունները,
2) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի ծավալային և հարթային լուծումներ ապահովելու անսահմանափակ
հնարավորությունները,

3) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի գունային և ֆակտորային հնարավորությունները,
4) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի համատեղ օգտագործման հնարավորությունը,
5) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի կայունությունը և դիմացկունությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն հարցեր՝
ժամանակակից նյութերի ֆիզիկական հնարավորությունների, նյութերի ծավալային և հարթային անսահմանափակ
հնարավորությունների, գունային և ֆակտուրային, համատեղ օգտագործման կայունության և դիմացկունության ընկալման
և դրանցում իր գործունեության շրջանակների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում
կիրառվելու են դիդակտիկ նյութեր, պայմաններ, որտեղ կծանոթանան և կկիրառեն ժամանակակից նյութերի ծավալային և
հարթային լուծումներ ապահովող հնարավորությունները, արհեստանոցային պայմաններ, որոնք ապահովված կլինեն
սարքերով, գործիքներով նյութերով և մասնագիտական գրականությամբ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 20 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային լուծումները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է 1:1 մասշտաբով՝ իրական չափով պատրաստվող մանրակերտի պահանջները,
2) ներկայացնում է մեծացնող մասշտաբի հնարավորությունները,
3) ներկայացնում է փոքրացնող մասշտաբի հնարավորությունները,
4) ներկայացնում է մանրակերտի պատրաստման ժամանակ մասշտաբների կիրառման կարևորությունը,
5) ներկայացնում է պատրաստվող մանրակերտի չափերի հաշվարկներ տարբեր մասշտաբներով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման
վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի կողմից մանրակերտի պատրաստման մասշտաբային
լուծումների վերաբերյալ գիտելիքներ: Իսկ գործնական աշխատանքով նա պետք է ցույց տա 1:1 մասշտաբով իրական
չափով, մեծացած փոքրացրած մասշտաբների հնարավորությունները և հիմնավորի պատրաստվող մանրակերտի չափերի
հաշվարկները՝ տարբեր մասշտաբներով:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում օգտագործվում է մասշտաբիբ վերաբերվող մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական օրինակներ,
պլակատներ, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով, գծագրական պարագաներ և պայմաններ աշխատանքի կատարման
համար, գործիքներ, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում`

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

8

ժամ
22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆՐԱԿԵՐՏՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-048

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում տարբեր նյութերի, մշակման
հարդարման, հավաքման ձևերն ու մեթոդները

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
գործնականաշխատանք` 72ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ -5-12-020
<<Նյութագիտությունևնյութերիտեխնոլոգիա>> , ԴՈԿ 5-12-045 <<Մանրակերտի պատրաստման նյութերը և կիրառման
հնարավորությունները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնի կարծրնյութերիմշակման, հարդարման, հավաքմանձևերըևմեթոդները,
2) ներկայացնի տարբեր նյութերով պատրաստված մանրակերտի արտաքին հարդարման ձևերը և մեթոդները,
3) ներկայացնի մանրակերտի հավաքման ձևերը և մեթոդները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելկարծրնյութերիմշակման, հարդարման, հավաքմանձևերըևմեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէմետաղներիհաստոցայինմշակման՝կտրման, տաշման, հղկման, փայլեցմանձևերը,
2)ներկայացնումէպլաստմասայովպատրաստվածդետալներիհավաքման, երեսպատման, մշակմանտարբերեղանակները,

3) ներկայացնումէփայտովպատրաստվածդետալներիերեսպատման, մշակման, հարդարմանձևերը,
4) ներկայացնումէտարբերնյութերիցդետալներիհավաքման, սոսնձման, մեխանիկականմիացմանտարբերեղանակներ:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է պրակտիկ աշխատանքի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
Առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները՝ մետաղների, պլաստմասայի, փայտի և տարբեր
նյութերի դետալների կտրման, տաշման, հղկման, փայլեցման, սոսնձման և մեխանիկական միացման տարբեր
եղանակների և մեթոդների կատարման վերաբերյալ :
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում օգտագործվելու են
սարքավորումներ, մետաղների մշակման հաստոցներ, մեխանիկական միացման տարբեր սարքավորումներ, գործիքներ,
նյութեր, սոսինձներ և անպայման պարապմունքներն անցկացնել համապատասխան արտադրամասում:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք`

22 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք2

Ներկայացնել տարբեր նյութերով պատրաստված մանրակերտի արտաքին հարդարման ձևերը և մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մանրակերտի ակրիլ ներկերով երեսպատման ձևերը,
2) ներկայացնում է ացետոնային ներկերով մանրակերտի երեսպատման տարբերակներ,
3) ներկայացնում է մակերեսների երեսպատման տեխնիկան՝ վրձնով, սպունգով, փչման եղանակով,
4) ներկայացնում է մակերեսների մածուկներով մշակման ձևերը,
5)ներկայացնում է հարդարման նյութերի քիմիական հատկությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական պարապմունքների հիման վրա: ՈՒսանողին տրվելու են
առաջադրանքներ՝ տարբեր նյութերով պատրաստված մանրակերտի արտաքին հարդարման ձևերի ու մեթոդների
վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը կատարում է գրագետ և անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների հիման վրա: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է
ունենալ նկարչական և գծագրական պարագաներ, փչման սարքավորումներ, ներկեր և տարբեր գործիքներ: ՈՒսուցումը
կարելի էանցկացնել արվեստանոցային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք3

Ներկայացնել մանրակերտի հավաքման ձևերը և մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է մանրակերտի առանձին դետալների պատրաստման ձևերը,
2) ներկայացնում է մանրակերտի պատրաստի դետալների հավաքման տարբերակը,
3) ներկայացնում է գաբարիտային մեծ չափեր ունեցող մանրակերտի բլոկային հավաքման ձևերը,
4) ներկայացնում է ֆունկցիոնալ մանրակերտի հանգույցների շարժունակության ապահովումը,
5) ներկայացնում է մանրակերտի լուսային, ձայնային, էֆեկտների ապահովման մեթոդները և ձևերը,
6) ներկայացնում է ցուցադրական մանրակերտի տակդիրի պատրաստման պահանջները և ձևերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու
են կատարել մանրակերտների հավաքում տարբեր ձևերով ու մեթոդներով, ապահովելով մակետի հանգուցային
շարժունակությունը և լույսային, ձայնային, էֆեկտների ապահովման մեթոդներն ու ձևերը:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարված է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրական և
նկարչական պարագաներ, ցուցադրական նյութեր, նմուշներ և արվեստանոցային պայմաններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 26 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԷՐԳՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-049

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է՝ ծանոթացնել <<Էրգոնոմիկայի>> գիտական հիմքերին և դիզայն նախագծային
հիմնախնդիրներում նրա կիրառման անհրաժեշտությանը, էրգոնոմիկայի զարգացման հիմնական փուլերին և բաղադրիչ
մասերին:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում` 10ժամ
գործնականաշխատանք`

44ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-032 <<Պլաստիկանատոմիա>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնի<<Էրգոնոմիկայի>>գիտականհիմքերըևդիզայննախագծայինհիմնախնդիրներումնրակարևորությունը,
2) ներկայացնի նախագծվող օբյեկտի էրգոնոմիկական հետազոտման հիմնավորումը և հաշվարկները,
3) ներկայացնի էրգոնոմիկական հետազոտությունների և խնդիրների լուծման մեթոդները,
4)ներկայացնի էրգոնոմիկայի գիտական հիմնավորում պահանջող նախագծային ոլորտները (աշխատանքային տեղի
կազմակերպում,

կենցաղային,

գրասենյակային

սարքավորումներ,

միջավայրի

կազմակերպում,

արտադրական

սարքավորումներ),
5) ներկայացնի գույնի կիրառման գիտական հիմնավորումը նշված բոլոր նախագծային օբյեկտներում:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնել<<Էրգոնոմիկայի>>գիտականհիմքերըևդիզայննախագծայինհիմնախնդիրներումնրակարևորությունը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէ<<Էրգոնոմիկայի>>գիտականհիմքերըդիզայննախագծայինբոլորոլորտներում,
2) ներկայացնումէնրակարևորությունըմարդ-իր, մարդ-միջավայր, մարդ-արտադրությունփոխհարաբերություններում,
3) իրականացնումէնախագծվածևարտադրվածիրերիունախատիպերիէրգոնոմիկականֆունկցիոնալվերլուծություն:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա:
ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր էրգոնոմիկայի գիտական հիմքերի և դիզայնի նախագծային հիմնախնդիրներում նրա
կարևորության վերաբերյալ: Իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու են ուսանողի կարողությունները
մարդ-իր, մարդ-միջավայր, մարդ-արտադրությունփոխհարաբերությունների և էրգոնոմիկական ֆունկցիոնալ
վերլուծությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, իսկ առաջադրանքները կատարում է
անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսուցման
ընթացքում օգտագործվելու են դիդակտիկ նյութեր, մասնագիտական գրականություն, ամսագրեր, պլակատներ,
համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով, պրոեկցիոն սարք և նախագծեր կատարելու համար համապատասխան դասասենյակ և

գծագրական պարագաներ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել նախագծվող օբյեկտի էրգոնոմիկական հետազոտման հիմնավորումը և հաշվարկները

Կատարմանչափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում նախագծվող օբյեկտի էրգոնոմիկական հետազոտման սկզբունքները և մասնագիտական
հիմնախնդիրները,
2) ներկայացնում է էրգոնոմիկան որպես մասնագիտական կրթամասի կարևոր առարկա,
3) ներկայացնում է էրգոնոմիկայի զարգացման հիմնական փուլերը,
4) ներկայացնում է էրգոնոմիկայի զարգացման հիմնական բաղադրիչ մասերը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները նախագծվող օբյեկտի էրգոնոմիկական հետազոտման
սկզբունքների և մասնագիտական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Գործնական աշխատանքի միջոցով կատարի
էրգոնոմիկական հետազոտման հիմնավորում և հաշվարկներ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում է ճիշտ
պատասխաններ, իսկ գործնական առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համապատասխան ցուցադրման նյութեր, լավագույն օրինակներ, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

2

ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել էրգոնոմիկական հետազոտությունների և խնդիրների լուծման մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է էրգոնոմիկական հետազոտությունների տեսական և պրակտիկ ձևերը,

8

ժամ

2) ներկայացնում է էրգոնոմիկայի խնդիրների լուծման լաբորատոր և գործնական մեթոդները:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է բանավոր հարցերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրվող
հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի էրգոնոմիկայի հետազոտությունների տեսական և պրակտիկ ձևերը: Իսկ
գործնական առաջադրանքների միջոցով ստուգվելու է էրգոնոմիկայի խնդիրների լուծման լաբորատոր և գործնական

մեթոդների վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը կատարված է բավարար, իսկ տեսական հարցերին
տրվում է ճիշտ պատասխաններ:
Մեթոդաբանությունը ևռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
էրգոնոմիկայի վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, ցուցադրման նյութեր, պլակատներ, համակարգիչ՝
ինտերնետ կապով: Գործնական առաջադրանքները կատարել լաբորատորիաներում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել էրգոնոմիկայի գիտական հիմնավորում պահանջող նախագծային ոլորտները (աշխատանքային տեղի
կազմակերպում,

8 ժամ

կենցաղային,

գրասենյակային

սարքավորումներ,

միջավայրի

կազմակերպում,

արտադրական

սարքավորումներ):
Կատարման չափանիշներ

1) բացատրում է դիզայնի նախագծային ոլորտներում էրգոնոմիկայի գիտական վերլուծության պահանջները,
2) բացատրում է նախագծային ոլորտները էրգոնոմիկական տեսանկյունից:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին
տրվեղ հարցերի շրջանակը պետք է բացահայտի էրգոնոմիկայի գիտական հիմնավորումը նախագծային տարբեր
ոլորտներում և գիտական վերլուծության պահանջների վերաբերյալ գիտելիքները: Իսկ գործնական առաջադրանքներով
գնահատվելու են ուսանողի կարողությունները էրգոնոմիկ տեսանկյունից նախագծերի կատարման միջոցով:
Արդյունքի

յուրացումը

կհամարվի

դրական,

եթե

ուսանողը

առաջադրված

հարցերին

կպատասխանի

ճիշտ,

ձևակերպումները կկատարի գրագետ, իսկ գործնական առաջադրանքը՝ անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ էրգոնոմիկայի տարբեր նախագծային ոլորտների
մասին նյութեր, ցուցադրման նյութեր, պլակատներ, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով, մասնագիտական գրականություն,
գծագրական պարագաներ և համապատասխան դասասենյակ՝ նախագծեր կատարելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել գույնի կիրառման գիտական հիմնավորումը նշված բոլոր նախագծային օբյեկտներում

Կատարման չափանիշներ

1) ներկայացնում է գույնի կիրառման հիմնական պահանջները,
2) ներկայացնում է գույնը որպես էմոցիոնալ-գեղագիտական փոխազդման գործոն,
3) հիմնավորում է գույնը տեսողական ինֆորմացիայի միջոցների համակարգում:

Գնահատման միջոցը

Մի շարք

առաջադրանքների միջոցով բացահայտվելու են ուսանողի գիտելիքներն ու կարողությունները

բոլոր

նախագծային օբյեկտներում գույնի կիրառմանգիտական սկզբունքների օգտագործման վերաբերյալ:
Արդյունքը

յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխան և առաջադրանքները

կատարվում են անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ էրգոնոմիկայի տարբեր նախագծային
ոլորտների մասին նյութեր, ցուցադրման նյութեր, պլակատներ, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով, մասնագիտական
գրականություն, գծագրական և նկարչական պարագաներ և համապատասխան կահավորված արվեստանոց:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

ժամաքանակը

գործնական առաջադրանք՝

12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԲԻՈՆԻԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏՈՒՄ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-050

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել բիոնիկան՝ որպես բնության կենդանական և բուսական աշխարհի
առանձնահատկությունները

բացահայտող

գիտություն:

Ներկայացնել

կենդանի

բնության

կոնստրուկցիաների

և

ծավալների, տեխնոլոգիական պրոցեսների պրակտիկ կիրառման հնարավորությունները, ճարտարապետության, դիզայնի
և տեխնիկայի բնագավառում:
Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում`44 ժամ
գործնականաշխատանք` 6 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-017 <<Գունատեսություն>>.ԴՈԿ 5-12-018
<<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի) հիմունքները դիզայնում>> ,ԴՈԿ 5-12-035
<<Բիոնիկականուսումնասիրությանհիմքովնախագծայինառաջարկներիիրականացում>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետ ուսանողը պետք է

1) ներկայացնիբիոնիկանորպեսբնությանկենդանականևբուսականաշխարհիառանձնահատկություններըուսումնասիրո
ղգիտություն,
2)

ներկայացնի կենդանի բնության կոնստրուկցիաների և ծավալների, տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման

հնարավորությունները տեխնիկայում, ճարտարապետությունում և դիզայնում,
3)
Մոդուլիգնահատմանկարգը

ներկայացնի գիտականորեն հիմնավորված բիոնիկական հետազոտական ուղղությունները:

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնելբիոնիկանորպեսբնությանկենդանականևբուսականաշխարհիառանձնահատկություններըուսումնասիրողգի
տություն
1)
ներկայացնումէբիոնիկանևնրաառանձնահատկություններըորպեսբնությանկենդանականևբուսականաշխարհիգիտություն
,
2) հիմնավորումէբիոնիկայիգիտականվերլուծությանևֆունկցիոնալկիրառմանսկզբունքները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: Հարց
ու

պատասխանի

միջոցով

ստուգվելու

են

ուսանողի՝

գիտելիքները

բիոնիկանորպես

բնությանկենդանականևբուսականաշխարհիվերաբերյալ գիտության: Իսկ գործնական աշխատանքի միջոցով ստուգվելու է
ուսանողի կարողությունները բիոնիկայի գիտական վերլուծության և ֆունկցիոնալ կիրառման սկզբունքների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն և գործնական աշխատանք: ՈՒսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, կենդանական և բուսական աշխարհի վերաբերյալ հանրագիտարաններ, համաշխարհային արվեստի մեծ
վարպետների աշխատանքների օրինակներ, գծագրական և նկարչական պարագաներ, նյութեր, գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 2

12

ժամ
6 ժամ

Ներկայացնել կենդանի բնության կոնստրուկցիաների և ծավալների, տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման
հնարավորությունները տեխնիկայում, ճարտարապետությունում և դիզայնում

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է կենդանի բնության կոնստրուկցիաները և ծավալները,
2) պարզաբանում է բիոնիկական հիմքով տեխնոլոգիական պրոցեսների կիրառման հնարավորությունները,
3) ներկայացնում է գիտական հիմքի վրա կիրառման ինքնատիպությունը տեխնիկայում, ճարտարապետությունում և
դիզայնում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին տրվելու են հարցեր՝ տեխնիկայում,
ճարտարապետությունում և դիզայնում բիոնիկայի գիտական հիմքի վրա կիրառվող ինքնատիպության վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, ձևակերպումները
կատարում է գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն: ԱՆհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն՝ տեխնիկայի,ճարտարապետության և
դիզայնի վերաբերյալ, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով, ճանաչված հեղինակների աշխատանքների վերատպություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

14 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել գիտականորեն հիմնավորված բիոնիկական հետազոտական ուղղությունները

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնում է կենդանի համակարգերի ֆունկցիոնալ սկզբունքի ուսումնասիրությունը,
2) ներկայացնում է կենդանի օրգանների կերպարների ճանաչողական սկզբունքներին ուղղված հետազոտում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է բանավոր հարցերի միջոցով: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր գիտականորեն
հիմնավորված բիոնիկական հետազոտական ուղղությունների վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե ուսանողը առաջադրված հարցերին տալիս է տրամաբանական և գրագետ
պատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Տեսական պարապմունքներ: ՈՒսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրման համար նյութեր, թեմային
համապատասխանող պլակատներ, կենդանական և բուսական աշխարհին վերաբերող մասնագիտական գրականություն և
բիոնիկայի հետազոտման ուղղությունների վերաբերյալ մասնագիտական ձեռնարկներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում` 18 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԴԻԶԱՅՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-051

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի լուսանկարչության պատմական զարգացման փուլերի,
լուսանկարչական ժամանակակից տեխնիկական հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքներ: Ավարտելով այս
մոդուլը ուսանողը կտիրապետի գրաֆիկական դիզայնում և գովազդում լուսանկարչության կիրառմանը ժամանակակից
տեխնոլոգիաների օգնությամբ:

Մոդուլիտևողությունը

54 ժամ
տեսականուսուցում՝ 16 ժամ
գործնականաշխատանք՝38ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի)
հիմունքները դիզայնում>> ,ԴՈԿ 5-12-033 <<Դիզայն նախագծման հիմունքները>> , ԴՈԿ 5-12-042
«Պլակատիգրաֆիկականպահանջներըևհիմնախնդիրները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

1) ներկայացնիլուսանկարչությանառանձնահատկությունները`
որպեսարվեստիտեսակևնրապատմականզարգացմանփուլերը,
2) ներկայացնի լուսանկարչության մասնագիտական կարևոր խնդիրները, սարքերը, սարքավորումները և կիրառման
հնարավորությունները,
3) ներկայացնի լուսանկարչական և տպագրական տեխնիկաների ժամանակակիրց ձևերը և հիմնական պահանջները,
4) ներկայացնի հեղինակային լուսանկարչական աշխատանքների մատուցման ձևերը գրաֆիկական դիզայնում և
գովազդում:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմակ
արդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնելլուսանկարչությանառանձնահատկությունները`որպեսարվեստիտեսակևնրապատմականզարգացմանփուլե
րը
1) ներկայացնումէլուսանարչությանառանձնահատկություններըորպեսարվեստիտեսակ,
2) ներկայացնումէլուսանկարչությանմասնագիտականևֆունկցիոնալկարևորությունը

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: ՈՒսանողին կտրվեն հարցեր՝

լուսանկարչությունը որպես արվեստի տեսակի, նրա պատմական զարգացման փուլերի և առանձնահատկությունների
վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում են ճիշտ պատասխաններ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում անհրաժեշտ է
օգտագործել մասնագիտական գրականություն՝ լուսանկարչության ստեղծման և զարգացման վերաբերյալ,
լուսանկարչության վերաբերյալ վերատպություններ հայտնի լուսանկարիչների գործերից:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել լուսանկարչության մասնագիտական կարևոր խնդիրները, սարքերը, սարքավորումները և կիրառման
հնարավորությունները
1) ներկայացնում է լուսանկարչության մասնագիտական կարևոր խնդիրները,
2) ներկայացնում է լուսանկարչական սարքեր, սարքավորումներ, օժանդակ պիտույքները,
3) ներկայացնում է սարքերի և սարքավորումների կառուցվածքը,
4) ներկայացնում է սարքերի և սարքավորումների կիրառման հնարավորությունները:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Հարց ու
պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները լուսանկարչության մասնագիտական կարևոր խնդիրների,
սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ: Գործնական աշխատանքի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի կարողությունները
լուսանկարչական սարքերը, սարքավորումները, օժանդակ պիտույքները կիրառելու վերաբերյալ:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխան, իսկ առաջադրանքները կատարում է
վարպետորեն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լուսանկարչության սարքավորումներին
վերաբերող մասնագիտական գրականություն, սարքեր, սարքավորումներ, օժանդակ պիտույքներ, դասասենյակ՝
կահավորված լուսանկարչության պահանջներին համապատասխան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել լուսանկարչական և տպագրական տեխնիկաների ժամանակակիրց ձևերը և հիմնական պահանջները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է լուսանկարչական և տպագրական տեխնիկաների ժամանակակից ձևերը,
2) ներկայացնում է լուսանկարչական կադրի ընտրման հիմնական պահանջները,
3) ներկայացնում է ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մասնավորապես համակարգչային <<Adobe photoshop>> ծրագրի
կիրառման հնարավորությունները լուսանկարչական ոլորտում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը կատարվելու է բանավոր հարցերի ու գործնական առաջադրանքների միջոցով: Հարցերի միջոցով
ստուգվելու է ուսանողի գիտելիքները լուսանկարչական և տպագրական տեխնիկաների ժամանակակից ձևերի
վերաբերյալ, իսկ գործնական աշխատանքի միջոցով ստուգվելու են ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մասնավորապես
համակարգչային <<Adobe photoshop>> ծրագրի կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ կարողությունները:
Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխան, իսկ առաջադրանքները կատարում է
վարպետորեն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական
նյութեր, համակարգիչ և լուսանկարչական լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ
12 ժամ

Ներկայացնել հեղինակային լուսանկարչական աշխատանքների մատուցման ձևերը գրաֆիկական դիզայնում և
գովազդում:
1) ներկայացնում է հեղինակային դիզայն լուսանկարչական աշխատանքների մատուցման ձևերը,
2) ներկայացնում է լուսանկարի ֆունկցիոնալ կիրառման առանձնահատկությունները գրաֆիկական դիզայնում,
3) ներկայացնում է լուսանկարի ֆունկցիոնալ կիրառման առանձնահատկությունները գրաֆիկական գովազդում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարություններ տեսական հիմնավորումների հիման վրա:
Գործնական առաջադրանքով բացահայտվելու է ուսանողի գրաֆիկական դիզայնում, գրաֆիկական գովազդում
լուսանկարի ֆունկցիոնալ կիրառման կարողություններն ու հմտությունները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե հարցերին տրվում է ճիշտ պատասխաններ, իսկ գործնական
առաջադրանքները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է գործնական պարապմունքների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ գովազդի և
գրաֆիկայի վերաբերյալ մասնագիտական գրականություն, հայտնի վարպետների աշխատանքների վերատպություններ,
համակարգչով դիտումներ, պրոեկցիոն սարք և լսարան՝ ապահովված համակարգիչներով, համապատասխան ծրագրերով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-052

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ժամանակակից համակարգչային գրաֆիկայի <<Adobe photoshop>>,
<<Gorel Draw>> ծրագրերին և հնարավորություններին:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
տեսականուսուցում՝14ժամ
գործնականաշխատանք՝ 58ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրելԴՈԿ 5-12-001
<<Գծանկարչությանմասնագիտականգիտելիքներիպարզաբանում>> , ԴՈԿ 5-12-008
<<Գունանկարչությանմասնագիտականկարողությունները>> , ԴՈԿ 5-12013<<Երկրաչափականգծագրությանհիմնախնդիրները>> , ԴՈԿ 5-12-018 <<Հորինվածքի (կոմպոզիցիայի)
հիմունքներըդիզայնում>>, ԴՈԿ 5-12-026<<Տիպոգրաֆիկաևշրիֆտ>>ևԴՈԿ 5-12-033
<<Դիզայննախագծմանհիմունքները>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիանփոխարինելիդերըմարդուգործունեությանբոլորասպարեզներում,
այդթվումնաևդիզայնմասնագիտությունում,
2) կազմակերպի ձևավորման աշխատանք <<Adobe photoshop>>, <<Gorel Draw>> ծրագրերում, ըստ փուլերի` էսքիզից
մինչև վերջնական կատարում,
3) ներկայացնի ծրագրային միջոցների հնարավորությունները որպես գրաֆիկական ինֆորմացիայի, ստեղծման,
պահպանման, վերամշակման, տեղափոխման, կրկնօրինակման և արտահայտման միջոց,

4) ներկայացնի ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների բազմազանությունը,
5) ներկայացնի աշխատանք տեքստի հետ <<Gorel Draw>> ծրագրում և տպագրման մեթոդները:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմա
կարդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնելհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիանփոխարինելիդերըմարդուգործունեությանբոլորասպարեզներում,
այդթվումնաևդիզայնմասնագիտությունում:
1)
ներկայացնումէհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիանփոխարինելիդերըմարդուգործունեությանտարբերասպարեզներում
,
2) ներկայացնումէհամակարգչայինտեխնոլոգիաներիանփոխարինելիդերըդիզայնմասնագիտությանմեջ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: ՈՒսանողին կառաջադրվեն հարցեր
մարդուգործունեությանբոլորասպարեզներում,
այդթվումնաևդիզայնմասնագիտությունումհամակարգչիանփոխարինելիդերի վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրված հարցերին տալիս է գրագետ պատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համակարգչային
համապատասխան լսարան, ինտերնետ կապ, համակարգչով կատարված աշխատանքների լավագույն օրինակներ
տարբեր բնագավառներից:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում

6 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2
Կատարմանչափանիշներ

Կազմակերպել ձևավորման աշխատանք <<Adobe photoshop>>, <<Gorel Draw>> ծրագրերում, ըստ փուլերի` էսքիզից մինչև
վերջնական կատարում
1) ներկայացնում է հիմնական ծրագրային միջոցների աշխատելու մեթոդները և հնարավորություները,
2) կազմակերպում է ձևավորման աշխատանքը <<Adobe photoshop>>, <<Gorel Draw>> ծրագրերում, ըստ փուլերի` էսքիզից
մինչև վերջնական կատարում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման

վրա: ՈՒսանողին տրվում է ձևավորման աշխատանք՝ <<Adobe photoshop>>, <<Gorel Draw>> ծրագրերով, էսքիզից մինչև
վերջնական կատարում, օգտագործելով ծրագրի բոլոր մեթոդներն ու հնարավորությունները:
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում է ճիշտպատասխաններ, իսկ գործնական
առաջադրանքը կատարում է անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համակարգչային համապատասխան լսարան, ցուցադրման նյութեր, պրոեկցիոն սարք, համակարգիչ՝ ինտերնետ կապով,
դիզայնում հայտնի մարդկանց ստեղծագործությունների ցուցադրություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 3
Կատարմանչափանիշներ

4 ժամ
10 ժամ

Ներկայացնել ծրագրային միջոցների հնարավորությունները որպես գրաֆիկական ինֆորմացիայի, ստեղծման,
պահպանման, վերամշակման, տեղափոխման, կրկնօրինակման և արտահայտման միջոց
1)ներկայացնում է ծրագրային միջոցների հնարավորությունները,
2)ներկայացնում

է

գրաֆիկական

ինֆորմացիայի,

ստեղծման,

պահպանման,

վերամշակման,

տեղափոխման,

կրկնօրինակման և արտահայտման միջոցները
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման
վրա: ՈՒսանողին տրվում է առաջադրանքներ գրաֆիկական ինֆորմացիայի, ստեղծման, պահպանման, վերամշակման,
տեղափոխման, կրկնօրինակման և արտահայտման միջոցների վերաբերյալ::
Արդյունքը համարվում է դրական, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ տրվում է ճիշտ պատասխաններ, իսկ գործնական
առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համակարգչային ուսուցման վերաբերյալ ձեռնարկներ, ինտերնետ կապ, պահոցներում պահված ցուցադրման նյութեր

ՈՒսուցման երաշխավորված

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

12 ժամ

Ներկայացնել ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների բազմազանությունը
1) ներկայացնում է վեկտորային գրաֆիկայի հիմնական էլեմենտները և նրանց հնարավորությունները,

2) ներկայացնում է ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների բազմազանությունը:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Գործնական
առաջադրանքի միջոցով ստուգել ուսանողի կարողությունները

ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների

բազմազանության, վեկտորային գրաֆիկայի հիմնական էլեմենտների և նրանց հնարավորությունների վերաբերյալ:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե առաջադրանքը կատարվում է անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի

ուսուցումը

իրականացվելու

է

գործնական

պարապմունքների

միջոցով:

Անհրաժեշտ

է

ունենալ

համակարգիչներով ապահովված դասասենյակ, համակարգչային ծրագրեր, ինտերնետ կապ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք

16 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 5

Ներկայացնել աշխատանք տեքստի հետ <<Gorel Draw>> ծրագրում և տպագրման մեթոդները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է աշխատանք տեքստի <<Gorel Draw>> ծրագրում,
2) ներկայացնում է տպագրման մեթոդները <<Gorel Draw>> ծրագրում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին
հանձնարարվելու է կատարել գործնական աշխատանք տեքստի հետ՝ <<Gorel Draw>> ծրագրով, օգտագործելով
տպագրման մեթոդները:
Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը տիրապետում է <<Gorel Draw>> ծրագրին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
համակարգիչներով ապահովված դասասենյակ, համակարգչային ծրագրեր, ինտերնետ կապ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

20 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-053

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել համակարգչային գրաֆիկական ծրագրերի ուսումնասիրության
հաջորդականությունը և ձևերը:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 72
Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-051
<<Համակարգչայինգրաֆիկայիժամանակակիցհնարավորությունները>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1)

ներկայացնիհամակարգչայինծրագրերիուսուցմանպարզտարբերակներ,

2) ներկայացնի ծրագրային հնարավորությունների կիրառումը ստեղծագործական աշխատանքում,
3) կատարի գործնական աշխատանք ծրագրի գրաֆիկական էֆեկտների կիրառմամբ:
Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմա
կարդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելհամակարգչայինծրագրերիուսուցմանպարզտարբերակներ

Կատարմանչափանիշներ

1)ներկայացնումէծրագրինախապատրաստմանգործընթացը,
2)ներկայացնումէծրագրիգործիքներիֆունկցիոնալհնարավորությունները,
3)ներկայացնումէգրաֆիկականէլեմենտիստացմանփուլայինհաջորդականությունը,
4)ներկայացնումէնորթղթապանակբացելուևկատարածաշխատանքիպահպանմանգործողություն,

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու
է կատարել համակարգչայինծրագրերիուսուցմանպարզտարբերակներ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հանձնարարությունները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք և համապատասխան համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

22 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել ծրագրային հնարավորությունների կիրառումը ստեղծագործական աշխատանքում

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է կոմպոզիցիոն աշխատանք ռիթմիկ կրկնվող պատկերներով,
2) ներկայացնում է պլակատային պարզ լուծում լուսանկարի օգտագործմամբ,
3) կատարում է փուլային աշխատանք գունային և տոնային խնդիրներով:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու
է կատարել ստեղծագործական աշխատանք՝ ծրագրային հնարավորությունների կիրառման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հանձնարարությունները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համապատասխան համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

24 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Կատարել գործնական աշխատանք ծրագրի գրաֆիկական էֆեկտների կիրառմամբ

Կատարմանչափանիշներ

1) կատարում է կարճատև աշխատանք կետերով և գծերով,
2) կատարում է լուսանկարի ֆակտուրային ձևափոխումներ,
3) կատարում է տարբեր գրաֆիկական էֆեկտների համատեղ կիրառման կարճատև աշխատանք,
4) կատարում է գույն հակադրության կոմպոզիցիոն աշխատանք,
5) կատարում է կրկնվող էլեմենտով ռիթմի և համաչափության հարցադրումով կարճատև գրաֆիկական աշխատանք

Գնահատման միջոցները

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու
է կատարել գործնական աշխատանք ծրագրի գրաֆիկական էֆեկտների կիրառմամբ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հանձնարարությունները կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համապատասխան համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ժամաքանակ

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ԿԵՏԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱ <<ADOBE PHOTOSHOP>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-054

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի տալ գիտելիքներ <<Adobe photoshop>> ծրագրային փաթեթի վերաբերյալ և այն

պրակտիկ աշխատանքում կիրառելու կարողություններ:
Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 72

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-051
<<Համակարգչայինգրաֆիկայիժամանակակիցհնարավորությունները>> ,ԴՈԿ 5-12-052
<<Համակարգչայինգրաֆիկականծրագրեր>>մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիգրաֆիկականծրագրիսրբագրմանգործիքները,
2) ներկայացնի նկարի գունավորման ձևերը և գունային կորերի ստացման տարբերակը,
3) ներկայացնի ծրագրի գործիքները և մենյուները,
4) ներկայացնի ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժման հնարավորությունները:

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմա
կարդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելգրաֆիկականծրագրիսրբագրմանգործիքները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնումէվնասվածլուսանկարիմշակմանաշխատանքայինխնդիրները,
2) կատարումէլուսանկարիմշակմանգորշողություններըպահանջվողհաջորդականությամբ:
3) կարգավորումէլուսանկարիպայծառությունըևկոնտրաստը,
4) կատարումէխոշորբիծերիվերացմանաշխատանք,
5) կատարումէգունայինտոներիկարգավորումհատուկվրձնիօգնությամբ,
6) իրականացնումէգունայինշերտերիտեսանելիությանապահովում:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել

գործնական

առաջադրանք՝

վնասվածլուսանկարիմշակմանաշխատանքներ

գրաֆիկականծրագրիսրբագրմանգործիքներով:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի

ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:
ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել նկարի գունավորման ձևերը և գունային կորերի ստացման տարբերակը

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է լուսանկարի մոնոխրոմ պատկերը,
2) բաժանում է լուսանկարի պատկերը առանձին էլեմենտների:
3) կատարում է լուսանկարի էլեմենտների գունավորում նախատեսված գործիքով և մենյուով,
4) կատարում է լուսանկարի առանձին էլեմենտների գունային փափուկ անցումներ,
5) կատարում է մշակված լուսանկարի անջատում ֆոնից և տեղադրում այլ մակերեսի վրա:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել գործնական առաջադրանք՝ նկարի գունավորման ձևերի գունային կորերի ստացման տարբերակով:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 18

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել ծրագրի գործիքները և մենյուները

Կատարմանչափանիշներ

1) ներկայացնում է շերտերի ընտրվածության գործիքները,
2) ներկայացնում է շերտերի գունապատման գործիքները,
3) ներկայացնում է գունային ֆիլտրերը և նրանց կիրառումը,
4) կատարում է լուսանկարի վերջնական տեսքի ապահովում ծրագրային մենյուի օգնությամբ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել գործնական առաջադրանք՝ օգտագործելով ծրագրի մենյուն և գործիքները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

20 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժման հնարավորությունները
1) ներկայացնում է ծրագրային էֆեկտները իրենց ֆունկցիոնալ հնարավորություններով,
2) կատարում է մառախուղի էֆեկտի կիրառում բնապատկերի վրա:
3) իրականացնում է պատկերի տոնային հարաբերությունների փոփոխություն,
4) փոխում է նկարի փափկությունը,
5) ներկայացնում է մոնտաժային աշխատանքների հնարավորությունը,
6) իրականացնում է գիշերային պատկերի ստացման մոնտաժային աշխատանք
7) ներկայացնում է հիմնական գույների ընտրման կարգը:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել

գործնական առաջադրանք՝

օգտագործելով ծրագրային էֆեկտները և էլեմենտների մոնտաժման

հնարավորությունները:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

ժամաքանակը

ՄՈԴՈՒԼԻԱՆՎԱՆՈՒՄԸ<<ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱ COREL DRAW>>
Մոդուլիդասիչը

ԴՈԿ 5-12-055

Մոդուլինպատակը

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի ծանոթացնել վեկտորային գրաֆիկայի <<Corel DRAW>> ծրագրային փաթեթին և
կիրառական խնդիրների լուծման մեթոդներին:

Մոդուլիտևողությունը

72 ժամ
գործնական աշխատանք՝ 72 ժամ

Մուտքայինպահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԴՈԿ 5-12-053 <<Կետայինգրաֆիկա (Adobe
Photoshop)>>մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է
1) ներկայացնիգույնը, գունայինմոդելներըևկոնտուրներըվեկտորայինգրաֆիկայում,
2) ներկայացնի պարզ օբյեկտների ստեղծում և պահպանում վեկտորային գրաֆիկում,
3) ներկայացնի բարդ օբյեկտների ստեղծումը պարզ օբյեկտների միջոցով,
4) ներկայացնի սահուն անցման և կրկնվող կոնտուրների էֆեկտները,
5) ներկայացնի շողքի ստացման և գծային հեռանկարի էֆեկտները

Մոդուլիգնահատմանկարգը

Մոդուլիընդունելիկատարողականըյուրաքանչյուրարդյունքիհամարսահմանվածկատարմանչափանիշներիբավարարմա
կարդակիապահովումնէ:

ՈՒսումնառությանարդյունք 1

Ներկայացնելգույնը, գունայինմոդելներըևկոնտուրներըվեկտորայինգրաֆիկայում,

Կատարմանչափանիշներ

1) օգտագործումէգույնըթվայինտեսքով,
2) օգտագործումէհիմնականգույներըևխառնուրդները,
3) օգտագործումէգունայինմոդելներըRGBCMYK,
4) օգտագործումէճառագայթարձակողևարտացոլվածգույները,
5) իրականացնումէգույներիկարգավորում,
6) տեղադրումէվեկտորայինպատկերիեզրագծայինկոնտուրները,
7) օգտագործումէկոնտուրստեղծողգործիքներ;

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել

գործնական

գունայինմոդելներըևկոնտուրները:

առաջադրանք

վեկտորայինգրաֆիկայում

օգտագործելով

գույնը,

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է անսխալ:
Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

10 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 2

Ներկայացնել պարզ օբյեկտների ստեղծում և պահպանում վեկտորային գրաֆիկում

Կատարմանչափանիշներ

1) դասակարգում է պարզ օբյեկտների հատկությունները,
2) կիրառում է մասնատման կամ եզրագծի ռեժիմը,
3) կիրառում է էլիպս գործիքի ռեժիմները,
4) օգտագործում է նախշերի ստացման գործիքները,
5) իրականացնում է օբյեկտի հայելաձև պատկերի ստեղծում,
6) ստեղծում է բազմանկյուն պատկերային էլեմենտներ,
7) կառուցում է սպիրալ տիպի պատկերներ:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել գործնական առաջադրանք վեկտորայինգրաֆիկայում պարզ օբյեկտների ստեղծման և պահպանման
վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է գրագետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, ծրագրային աշխատանքների լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 3

Ներկայացնել բարդ օբյեկտների ստեղծումը պարզ օբյեկտների միջոցով

Կատարմանչափանիշներ

1) կիրառում է պարզ պատկերների միավորման եղանակները,

2) իրականացնում է պարզ օբյեկտների միացումը և ընդհանուր եզրագծի ստացումը,
3) կատարում է օբյեկտների տեղադրում իրար մեջ,
4) կատարում է կոնտուրների փակում և արտահայտում է գունային լիցքով,
5) ներկայացնում է պարզ օբյեկտի հատկությունների փոխանցումը նոր օբյեկտին:
Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է
կատարել գործնական առաջադրանք պարզ օբյեկտների միջոցով ստեղծել բարդ օբյեկտներ:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է անթերի:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, պարզ օբյեկտներից բարդի ստեղծման լավագույն օրինակներ և
համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝

12 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառությանարդյունք 4
Կատարմանչափանիշներ

Ներկայացնել սահուն անցման և կրկնվող կոնտուրների էֆեկտները
1) կիրառում է միջանկյալ օբյեկտների ստացման մեթոդը,
2) կատարում է սահուն անցում հիմնական օբյեկտից միջանկյալ օբյեկտ:
3) իրականացնում է միջանկյալ օբյեկտների քանակի, գույնի փոփոխություն,
4) փոխում է օբյեկտի պտտման անկյան աստիճանը,

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին տրվող
առաջադրանքների միջոցով կբացահայտվի ուսանողի կարողությունները կրկնվող կոնտուրների էֆեկտների և սահուն
անցման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է կատարման
չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ծրագրերի
ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք, կրկնվող եզրագծերի (կոնտուրների) և հիմնական օբյեկտից
միջանկյալ օբյեկտ սահուն անցման լավագույն օրինակներ և համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ժամաքանակը
ՈՒսումնառության արդյունք 5

Ներկայացնել շողքի ստացման և գծային հեռանկարի էֆեկտները

Կատարման չափանիշներ

1) կիրառում է շողքի ստվերի արտահայտման գործիքները,
2) փոփոխում է շողքի գույնը, թափանցիկությունը, խտությունը, ուղղությունը,
3) կիրառում է ստանդարտ ստվերների կատարման ձևերը,
4) կատարում է ստվերների կրկնօրինակում բարդ օբյեկտների վրա,
5) Ստեղծում է տարածության մեջ տեղադրված ուղիղ օբյեկտով պատկեր:

Գնահատման միջոցը

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Առաջադրանքների միջոցով
կբացահայտվի ուսանողի կարողությունները գծային հեռանկարի էֆեկտների և շողքի ստացման վերաբերյալ:
Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը գործնական առաջադրանքները կատարում է կատարման
չափանիշներին համապատասխան:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական
գրականություն, ծրագրերի ուսուցման ձեռնարկներ, համակարգիչ, պրոեկցիոն սարք և համակարգչում պահպանված
լավագույն օրինակների ցուցադրում և ուսումնասիրություն, համակարգչային դասասենյակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված
ժամաքանակը

գործնական աշխատանք՝

20 ժամ

