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

 
Ուսումնա-

կան  

պրակտիկա  

 տեսական 

ուսուցմամբ 

Ուսումնական 

պրակտիկա  

առանց տեսական 

ուսուցման 

Նախաավարտական 

արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 

ամփոփում 
 

Նախապատրաստու

մ ամփոփիչ 

պետական 

ատեստավորման 
 

Ամփոփիչ 

պետական 

ատեստավո-

րում 
 

Արձակուրդ 

                                                                                                     

 

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ 
 

ՏՆՕՐԵՆ 
 

_______________ 
ազգանուն, անուն) 

§___¦_________2010_Ã© 

__________________________________________ 
ուսումնական հաստատության անվանումը 
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 «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՊԻ ԵՎ ԼԱՐԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ 
ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺՈՂ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  

         

   ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ`   2009 «ԿԱՊԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 

 
 

                                                                                                                             

 

 ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸª նախնական մասնագիտական  

                             /արհեստագործական/                                                        

      ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ª     §ԿԱՊԻ 

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ¦ 

     ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ` միջնակարգ   

     ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸª     1 տարի 

     ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸª    առկա                                    
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III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 

N 

 

 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 

Ատեստավորում ըստ 

կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 

(ժամ) 
Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քննութ

. 

Ստու- 

գարք 

Կուրս. 

աշխ. 

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

Ընդա-

մենը 

Այդ թվում 1-ին 

կիս. 

 

շաբ 

2-րդ 

կիս. 

 

շաբ. 

3-րդ 

կիս. 

 

շաբ. 

4-րդ 

կիս. 

 

շաբ. 

5-րդ 

կիս. 

17 

շաբ. 

6-րդ 

կիս 

20 

շաբ. 

Տեսակ. 

ուսուցում 

Լաբոր. և 

գործն. 

աշխ 

Սեմինար 

պարապ-

մունք 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  5 ; 6տ  72 54 18      36 36 

1.2 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  6տ  18 14  4      18 

1.3 Իրավունքի հիմունքներ  6տ  36 26 6 4       36 

1.4 Պատմություն  5տ  36 28  8     36  

1.5 Օտար լեզու  5 տ  60 42 18      60  

1.6 Ֆիզիկական կուլտուրա  5;6  74  74      34 40 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    296 164 116 16     166 130 

2. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

2.1 Էկոլոգիայի հիմունքներ  5 տ  36 30 6      36  

2.2 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 

 6տ  18 10 8  
     18 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    54 40 14      36 18 

3. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

3.1 Հաղորդակցություն  6 տ  36 18 18       36 

3.2 Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ  5 տ  54 12 42      54  

3.3 Անվտանգություն և առաջին օգնություն  5 տ  36 20 16      36  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    126 50 76      90 36 

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

4.1 Ճարտարագիտական  գրաֆիկա  5 տ  36 8 28      36  

4.2 Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ  5 տ  72 34 38      72  

4.3 Էլեկտրանյութագիտություն  5 տ  36 18 18      36  

4.4 Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներում օգտագործվող 

սարքերի և գործիքների կիրառման հմտություններ 

 5 տ  36 10 26  
    36  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    180 70 110      180  

5. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

5.1 Կապի գծեր  5 տ  72 30 42      72  

5.2 Կապի գծերի և սարքավորումների մոնտաժում  6տ  36 16 20       36 

5.3 Կապի ցանցեր  6տ  36 14 22       36 

5.4 Էլեկտրակապի միասնական ցանց  6տ  56 24 32       56 

5.5 Քաղաքային հեռախոսային ցանց  6տ  68 24 44       68 

5.6 Գյուղական հեռախոսային ցանց  6տ  68 22 46       68 

5.7 Կոմուտացիան կապի համակարգերում, կոմուտացիոն կայաններ  6տ  52 20 32       52 

5.8 Ազդանշաններ և հաղորդման համակարգեր  6տ  72 28 44       72 

5.9 Կայանի տեխնիկական շահագործում և սպասարկում  6տ  72 28 44       72 

5.10 Էլեկտրասնուցման համակարգեր  5տ  36 16 20      36  

5.11 Ախտորոշումն ու թեստավորումը կապի համակարգերում  6տ  36 14 22       36 

5.12 GSM շարժական կապի գլոբալ համակարգի ցանց  6տ  36 12 24       36 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    640 248 392      580 716 
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6. ԸՆՏՐՈՎԻ  6տ  20        20  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    20          

 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    16        12 4 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    1332 572 708 16     612 720 

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    100          

 Շաբաթվա ժամերի քանակը            36 36 

 

 

 
IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

  N VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

1 Վարվելակերպի հիմունքներ    ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

2 Ընտանեկան կյանքի նախսպատրաստման հիմունքներ   1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների 

3    2 Օտար լեզվի 

 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 3 Ընդհանուր հումանիտար առարկաների 

1 Ուսումնական պրակտիկա  

առանց տեսական ուսուցման 

5 1 4 Անվտանգության և առաջին օգնության 

2 Նախաավարտական պրակտիկա 6 3 5 Անհատական համակարգիչների 

3    6 ճարտարագիտական գրաֆիկայի 

4    7 Էլեկտրանյութագիտություն 

5    8 Էլեկտրական սարքերի և էլեմենտների 

      

                          ԸՆԴԱՄԵՆԸ  4 շաբաթ  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 

                               

 

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              

                        

                      Համալիր պետական քննություն հատուկ մասնագիտական խմբի մոդուլներից 

1 էլեկտրատեխնիկայի, 

2 կապի սարքավորումների։ 

  

 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1 մարզադահլիճ 

 

2 մարզահրապարակ 
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VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության  արդյունավետությունը  վերահսկելու  նպատակով, ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ 

կարող են անցկացվել առանձին  առարկաների ընթացիկ /միջանկյալ/  քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, 

անցկացվում են առարկայի համար  

       սահմանված  ժամերի հաշվին։  

        Ըստ առարկաների՝  ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է  ուսումնամեթոդական  խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ 

կրթության և գիտության  նախարարությունը։  

2. Լաբորատոր աշխատանքների,  օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,   ֆիզիկական կուլտուրայի ,ինչպես նաև  ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորած 

առանձին առարկաների գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ  ուսումնական խումբը  բյուջետային 

ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի յուրահատկությունից։  Համապատասխան միջոցների 

առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ /անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական 

ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների տեսական դասընթացը կարող  է կազմակերպվել հոսքային  պարապմունքի  ձևով։  

ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է հաստատության խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։ 

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը  4 ժամ, որոշում է հաստատությունը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ 

հանձնաժողովների կողմից ներկայացված  նախասիրական առարկաների ծրագիրը  հաստատում  է հաստատության ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 

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

սեկցիաներում, խմբակներում։ 

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

պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։  

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

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

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

համապատասխան։ 

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

Պրակտիկայի անցկացման  

     ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։ 

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

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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ̀ ԱՀՀ  3 - 10 - 001 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ̀   

 Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ զարգացնել հաղորդակցվելու կարողություններ և ունակություններ, 

ձևավորել ուսանողի մոտ ինքնավստահություն, կարողանալ արդյունավետ և ակտիվ կերպով հաղորդակցվել 

աշխատանքային ու մասնագիտական գործունեության ընթացքում։  

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ̀     36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    18 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   18 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ̀Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝  

1. սահմանի ուսումնառության անձնական նպատակները, 

2. բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարի պարզ թեմաների և տեքստերի մասին, 

3. նախաձեռնի, պահպանի, եզրափակի երկխոսություններ և քննարկումներ, 

4. մեկնաբանի սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ 

5. կատարի փաստաթղթավորում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Սահմանել ուսումնառության անձնական նպատակները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության անձնական նպատակները, 

բ. ճիշտ է պլանավորում և կիրառում ուսումնառության անձնական նպատակների ձեռքբերմանն ուղղված 

ուսումնառության գործընթացները, 

գ. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության տարբեր եղանակները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  

Սովորողին կհանձնարարվի սահմանել ուսումնառության անձնական նպատակները, պլանավորել և կիրառել 

ուսումնառության անձնական նպատակների ձեռքբերմանն ուղղված ուսումնառության գործընթացները,սահմանել 

ուսումնառության տարբեր եղանակները։ Կտրվեն մի շարք թեստային և հոգեբանական հարցեր։  

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննե-րի և գործնական պարապմունքների միջոցով։ 

Ուսուցման ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում ̀    2 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարել պարզ թեմաների և տեքստերի 

մասին։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. օգտագործում է բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան կառուցվածք, 

բ. հաղորդումը պարունակում է պարզ տեղեկատվություն, կարծիքներ կամ գաղափարներ, 

գ. տեղեկատվության առանձնացում /խմբավորումը կատարում է նպատակային, 

դ. հաղորդումը իրականացնում է՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և լսարանը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  

Սովորողին կհանձնարարվի բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարել պարզ թեմաների և 

տեքստերի մասին։ Կտրվեն մի շարք թեստային և հոգեբանական հարցեր, ինչպես նաև կառաջադրվեն 

տեղեկատվության  նպատակային խմբավորման աշխատանքներ բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան 

կառուցվածը ստուգելու նպատակով։ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
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Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով։ 

Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանացված աշխատանքային 

իրավիճակին։ Ուսուցման ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝    4 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Նախաձեռնել, պահպանել, եզրափակել երկխոսություններ և քննարկումներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կիրառում «ակտիվ ունկնդրմանե ժամանակ օգտագործվող հմտությունները, 

(պարզաբանումներ ստանալու ձգտումը, գրառումներ կատարելը, ամփոփելը), 

 բ. ազատ կերպով ձևակերպում, արտահայտում և պաշտպանում է իր գաղափարները, տեսակետներն 

ու կարծիքները,  

 գ. ցուցաբերում է համոզելու կարողություն, 

 դ.կատարում է ճիշտ ամփոփում /եզրափակում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  

Սովորողին կառաջադրվեն իրավիճակներ, որտեղ կարող է պաշտպանել իր գաղափարները,  կտրվեն 

խնդիրներ և երկխոսության ընթացքում  դիմացինին համոզելու, իր խոսքն ամփոփելու,  եզրակացություն անելու 

կարողությունները ստուգելու վերաբերյալ։ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական պարապմունքների, առաջադրվող 

խնդիրների միջոցով։ Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանացված 

աշխատանքային իրավիճակին։ Ուսուցման ընթացքում բերվում են իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում ̀    4 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Մեկնաբանել սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է նախանշում սխեմաների, աղյուսակների, դիագրամների, քարտեզների և նկարների նշանակությունը և 

նրանց միջև եղած տարբերությունները, 

բ.ճիշտ է մեկնաբանում առաջադրված սխեմաները, աղյուսակները, դիագրամները, քարտեզները և նկարները. 

 գ.մեկնաբանման ընթացքում օգտագործում է խոսքի համապատասխան կառուցվածք։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  

ՈՒսանողին  առաջադրվում են սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ, 

մեկնաբանման, դրանց նշանակությունը և նրանց միջև եղած տարբերությունները  ներկայացնելու 

կարողությունները  ստուգելու նպատակով։ 

Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություննորի և գործնական պարապմունքների, սխեմաների, 

աղյուսակների, դիագրամների, քարտեզների և նկարների միջոցով։ Կիրառվում են ձևաթղթեր, ձևաչափեր, այլ 

դիտակտիկ նյութեր։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում ̀   2 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀  4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կատարել փաստաթղթավորում։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է սահմանում տարբեր փաստաթղթերը՝ ըստ դրանց նշանակության, 

բ.ճիշտ է նախանշում տարբեր փաստաթղթերի օգտագործման տեղն ու դերը, 

գ. ճիշտ է կատարում տարբեր տեսակի տեղեկատվությունների փաստաթղթավորումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ  

ՈՒսանողին  տրամադրվում են տարբեր  փաստաթղթեր` պահանջելով  ըստ նշանակության խմբավորում և 

տեղեկատվությունների փաստաթղթավորում` ըստ տեսակների։ 
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Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների, տարբեր 

փաստաթղթերի օգտագործման, տարբեր տեսակի տեղեկատվությունների փաստաթղթավորման միջոցով։ 

Կիրառվում են ձևաթղթեր, ձևաչափեր, այլ դիտակտիկ նյութեր։ 

 Արդյունքը համարվում է ձեռքբերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝    6 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀         ՀՕՀ  3 - 10 - 001 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀  

Տալ տարրական գիտելիքներ MICROSOFT WORD տեքստային խմբագրի մասին, ուսանողի մոտ 

զարգացնել տեքստային փաստաթղթերի պատրաստման, խմբագրման, դրանց ֆորմատավորման ու ձևավորման, 

ինչպես նաև փաստաթղթերի պահպանման, տպագրման և  ինտերնետ ցանցում աշխատելու տարրական 

հմտություններ։ 

ՄՈԴՈՒ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀ 54 ժամ  

Տեսական ուսուցում ̀                           12 ժամ  

Գործնական աշխատանք ̀              42 ժամ  

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`    Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական 

գիտելիքներ պետք չեն։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողը պետք է իմանա՝ 

1. WORD ծրագիր (հիմնական տեղեկություններ), 

2. տեքստերի տարրական ֆորմատավորում, 

3. փաստաթղթի պահպանում, 

4. աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում, 

5. գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

6. փաստաթղթի տպագրում, 

7. ինտերնետում աշխատելու իմացություն։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։։  

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1   WORD ԾՐԱԳԻՐ (ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. իմանալ Microsoft Word ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, 

բ. բացել նոր փաստաթուղթ , 

գ. ստեղնաշարի օգնությամբ մուտքագրել տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,  

դ. տեղաշարժել Տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ, 

ե. կատարել տարրական ուղղումներ տեքստում, 

զ. փակել փաստաթուղթը, 

է. բացել առկա փաստաթուղթը, 

ը. իմանալ Zoom գործիքի հնարավորությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

1. Ուսանողը բացում է Word ծրագիրը և բանավոր ներկայացնում նրա կառուցվածքը։ 

2. Ուսանողին մուտքագրելու համար տրվում է 2-3 պարբերություններից բաղկացած, ամենաշատը 100 բառ, 

թվանշաններ և սիմվոլներ պարունակող տեքստ։ Ուսանողը պետք է բացի նոր փաստաթուղթ, կատարի 

մուտքագրումը և պահպանի այն նախօրոք առաջարկված տեղում։ 

3. Ուսանողը բացում է իր հավաքած և պահպանած փաստաթուղթը ու ցուցադրում է ստեղնաշարով 

Տեքստային Ցուցիչի տեղաշարժման հնարավորությունները։ 

4. Ուսանողը ցուցադրում է փաստաթղթի և Word ծրագրի փակման ձևերը։ 
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Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում,  

թույլ են տրված որոշ անճշտություններ։  

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։  

ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ  

համապատասխան ցուցադրական նյութեր, պրոյեկտոր։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀                 2 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀         4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2 . Տեքստերի տարրական ֆորմատավորում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. պատրաստել Word ծրագիրը հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար, 

բ. նշել բառերը և տեքստային հատվածները, 

գ. կատարել մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում, 

դ. կատարել տողերի հավասարեցում, 

ե. փոխել միջտողային տարածությունները,  

զ. փոխել տեքստի գույնը, 

է. փոխել տեքստի գունային ֆոնը, 

ը. փոխել պարբերության խորությունները լուսանցքներից, 

թ.  չեղյալ հայտարարել (հրաժարվել) ֆորմատավորման կատարված գործողությունները, 

ժ. վերականգնել ֆորմատավորման չեղյալ հայտարարված գործողությունները, 

ժա.կրկնել ֆորմատավորման վերջին գործողությունը, 

ժբ. փոխել լուսանցքների խորությունները, ընտրել էջի ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքերը, ընտրել թղթի 

չափերը,  

ժգ. պատճենել տեքստը,  

ժդ. տեղափոխել տեքստը, 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

1. Ուսանողին մուտքագրելու համար տրվում մոտ 50 բառ պարունակող հայերեն տեքստ։ 

2. Ուսանողին մուտքագրելու համար տրվում է մոտ 100 բառից կազմված` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն 

բառեր պարունակող, թվանշաններով և տարբեր սիմվոլներով տեքստ։ 

3. Ուսանողը բացում է նախօրոք պատրաստված փաստաթուղթը և ցուցադրում է մկնիկով և 

ստեղնաշարով տեքստը նշելու հնարավորությունները։ 

4. Ուսանողին տրվում է տարրական ֆորմատավորումներ պարունակող տպագրված փաստաթղթի 

օրինակ, որի վրա հասկանալի կերպով բացատրված են օգտագործված ֆորմատավորումները։ 

Ուսանողը պետք է համակարգչի մեջ առկա նույն տեքստի չֆորմատավորված տարբերակի վրա 

կիրառի առաջարկված ֆորմատավորումները։ 

5. Ուսանողը պատրաստի փաստաթղթի օրինակի վրա ցուցադրում է տեքստի պատճենահանման և 

տեղափոխման գործողությունները։ 

6. Ուսանողը կատարում է տողադարձումներ իրեն տրված պատրաստի փաստաթղթի օրինակի վրա։ 

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե հիմնական մասերով առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում,  

սակայն հնարավոր են աննշան, ոչ էական բացթողումներ, վրիպակներ։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ  

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների 

կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական նյութեր, պրոյեկտոր։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀               4 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀       8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.  Փաստաթղթի պահպանում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. իմանալ փաստաթղթերի պահպանման իմաստը, 

բ. պահպանել նոր ստեղծված փաստաթուղթը,  
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գ. պահպանել փաստաթղթում կատարված ընթացիկ ֆորմատավորումները և փոփոխությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

1. Ուսանողը պետք է նկարագրի փաստաթղթերի պահպանման իմաստը, բերի տրամաբանական 

օրինակներ։ 

2. Ուսանողը մուտքագրում է մինչև 50 բառից բաղկացած տեքստ և պահպանում է այն̀ օգտագործելով Save 

As... պատուհանը։ 

3. Ուսանողին տրվում է պատրաստի մուտքագրված փաստաթուղթ, որի մեջ նա կատարում է 

փոփոխություններ։ Հանձնարարվում է պահպանել կատարված ընթացիկ փոփոխությունները։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում առաջադրանքները ամբողջությամբ և առանց էական սխալների 

կատարելու դեպքում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ  

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է գործնական պարապմունքների միջոցով։ Պարապմունքներն  

անհրաժեշտ է իրականացնել անհատական համակարգիչների կաբինետում` ունենալով տարբեր  

փաստաթղթերի նմուշներ, որոնք անհրաժեշտ է ստեղծել և պահպանել։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական աշխատանք ̀           2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. պատրաստել աղյուսակ, 

բ. աղյուսակի մեջ մուտքագրել տեքստ,  

գ. կատարել ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակի մեջ, 

դ. ավելացնել նոր տողեր և նոր սյուներ աղյուսակի մեջ, 

ե. ջնջել աղյուսակի տողերը և սյուները, 

զ. փոխել սյունակի լայնությունը Մկնիկի օգնությամբ,  

է. փոխել տողի բարձրությունը Մկնիկի օգնությամբ, 

ը. փոխել աղյուսակի գծերի գույնը, 

թ. գունավորել աղյուսակի տողը և սյունը։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

4. Ուսանողին տրվում է աղյուսակի տպագրված օրինակ։ Ուսանողը պետք է պատրաստի աղյուսակը 

առաջարկված ձևով, մուտքագրի տեքստը, ֆորմատավորի աղյուսակը և տպագրի։ 

5. Ուսանողը բացում է նախօրոք պատրաստված աղյուսակը և կատարում է ֆորմատավորման 

գործողություններ դրա հետ, պահպանում է վերջնական տարբերակը և տպագրում։ Գնահատումը 

կատարվում է տպագրված օրինակի հիման վրա։ 

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքը կատարում է ճիշտ, սակայն թույլատրելի է 

նաև որոշ աննշան բացթողումներ։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների 

կաբինետում։ Անհրաժեշտ է ունենալ աղյուսակների առավել տարածված և կիրառելի նմուշների օրինակներ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀                         2 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀                 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. գծագրել գրաֆիկական օբյեկտներ,  

բ. գծագրել գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 

գ. գծագրել կանոնավոր պատկերներ, 

դ. ֆորմատավորել գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով, շրջելով, չափերը 

փոխելով, 

ե. խմբավորել գրաֆիկական օբյեկտները, 

զ. հավասարեցնել գրաֆիկական օբյեկտները իրար նկատմամբ, 

է. գծագրել տեքստային բլոկներ, 

ը. գունավորել գրաֆիկական օբյեկտները,  



 11

թ. երանգավորել գրաֆիկական օբյեկտները,  

ժ. ստվերավորել գրաֆիկական օբյեկտները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

6. Ուսանողին տրվում է երկրաչափական պատկերներ պարունակող փաստաթղթի տպագրված օրինակը։ 

Ուսանողը պետք է պատրաստի այդ փաստաթուղթը և տպագրի։ Գնահատումը կատարվում է բնօրինակի 

և տպագրված օրինակի համեմատության հիման վրա։ 

7. Ուսանողին տրվում է երկրաչափական պատկերներ պարունակող պատրաստի փաստաթուղթ։ Նա այդ 

փաստաթղթի օրինակի վրա ցուցադրում է պատկերների ֆորմատավորման գործողությունները։ 

Արդյունքի յուրացումը բավարար է համարվում, եթե առաջադրանքներն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում, 

սակայն թույլատրելի է նաև որոշ աննշան թերություններ։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների ձևով, անհատական համակարգիչների  

կաբինետում։ Նպատակահարմար է ունենալ գրաֆիկական օբյեկտների նախապատրաստված ցանկ, որոնց 

հիման վրա աշխատելը հնարավորություն կտա ձեռք բերել արդյունքով սահմանված բոլոր կարողությունները։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական աշխատանք ̀           8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Փաստաթղթի տպագրում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. նախադիտման ռեժիմում թերթել փաստաթուղթը, 

բ. իմանալ Print պատուհանի ֆունկցիաները, 

գ. տպագրել փաստաթուղթը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

8. Ուսանողին հանձնարարվում է բացել նախօրոք պատրաստված որևէ տեքստային փաստաթուղթ և 

տպագրել այն։ 

9. Ուսանողին հանձնարարվում է բացել նախօրոք պատրաստված որևէ տեքստային փաստաթուղթ և դրա 

օրինակի վրա բացատրել Print պատուհանի ֆունկցիաները։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե գործնական հանձնարարությունը ուսանողը կատարում է 

անսխալ, իսկ պատուհանի ֆունկցիաները բացատրելիս կարող է նաև որոշ անճշտություններ թույլ տալ։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ   

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է գործնական պարապմունքի միջոցով` անհատական համակարգիչների 

կաբինետում։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք ̀          2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7.  Ինտերնետում աշխատելու իմացություն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. իմանալ Ինտերնետ հասկացության նշանակությունը, 

բ. ճանաչել Internet Explorer ծրագիրը, իմանալ դրա նշանակությունը, 

գ. իմանալ Ինտերնետային Հասցե հասկացությունը, 

դ. իմանալ History հրամանի նշանակությունը, 

ե. իմանալ Favorites հրամանի նշանակությունը, 

զ. իմանալ Stop հրամանի նշանակությունը, 

է. իմանալ Refresh հրամանի նշանակությունը, 

ը. իմանալ Back և Forward կոճակների նշանակությունը, 

թ. պատճենել տեքստային ինֆորմացիան ինտերնետային էջից, 

ժ. պատճենել գրաֆիկական ինֆորմացիան ինտերնետային էջից, 

ժա. իմանալ ինֆորմացիայի որոնման ինտերնետային ծառայությունները, 

ժբ. ըստ չափանիշների որոնել ինֆորմացիա, 

ժգ. Ճիշտ օգտվել ինֆորմացիայի որոնման ինտերնետային ծառայություններից, 

ժդ. իմանալ Էլեկտրոնային փոստի նշանակություն, 

ժե. ուղարկել և ստանալ էլեկտրոնային նամակներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

1. Ուսանողին հանձնարարվում է ներկայացնել Internet Explorer ծրագրի պատուհանի կառուցվածքը, նրա 

հիմնական կոճակների նշանակությունը։ 



 12

2. Ուսանողին հանձնարարվում է ցուցադրել History և Favorites հրամանները, բացատրել։  

3. Ուսանողին հանձնարարվում է բացատրել Stop և Refresh հրամանների նշանակությունը։ 

4. Ուսանողին հանձնարարվում է բացատրել Back և Forward կոճակների նշանակությունը։ 

5. Ուսանողին հանձնարարվում է բացել որևէ ինտերնետային էջ և պատճենել տեքստային և գրաֆիկական 

ինֆորմացիան այդ էջից։ 

6. Ուսանողին հանձնարարվում է կատարել ինֆորմացիայի որոնում որևէ թեմայի շուրջ՝ օգտագործելով 

ինտերնետային փնտրող ծառայությունները։ 

7. Ուսանողին հանձնարարվում է բացել նախօրոք պատրաստված էլեկտրոնային փոստը։ Ուսանողը պետք 

է ցուցադրի էլեկտրոնային նամակների ուղարկման և ստացման գործողությունները, էլեկտրոնային 

փոստով ֆայլերի ուղարկման և ստացման քայլերը։ 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե կատարողական մակարդակով առաջադրանքը ճիշտ է  

կատարվում, սակայն թույլատրվում է տարբերակների ընտրության որոշ շեղումներ։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ ՈՒսուցումն իրականացվում է անհատական համակարգիչների 

կաբինետում, որը ունի ինտերնետին միանալու հնարավորություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀               4 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀      12 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ        «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀        ԱԱՕ  3-10-001 
ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

 Այս մոդուլը նախատեսված է սովորողների մոտ աշխատանքի անվտանգության վերաբերյալ գիտելիքներ, 

աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների իրականացման և առաջին օգնության կազմակերպման 

հմտություններ ձևավորելու համար։ 

ՄՈԴՈՒ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀ 36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀                      20 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀           16 ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները, 

2. պահպանել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները կապի սարքավորումների 

մոնտաժման, տեխնիկական շահագործման և սպասարկման  աշխատանքներն իրականացնելիս, 

3. իմանալ  կապի սարքավորումների մոնտաժման, տեխնիկական շահագործման և սպասարկման  

աշխատանքների ժամանակ կանխատեսվող հնարավոր վնասվածքների տեսակները, դրանց 

պատճառները և պաշտպանվելու միջոցները, 

4. կատարել առաջին օգնության կազմակերպում  և կիրառել  անհրաժեշտ միջոցներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճիշտ է  ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը, օրենքները և 

աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ներքին նորմատիվային փաստաթղթերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության ձևերը, մեխանիզմները և նրանց խախտման հետ կապված պատասխանատվությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր մակարդակների ղեկավարների պատասխանատվությունը աշխատանքի 

պաշտպանության նորմերի պահպանման վերաբերյալ և դժբախտ դեպքերի ու պատահարների 

փաստաթղթավորման կարգը։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կոնկրետ հարցեր կառաջադրվեն աշխատանքի պաշտպանության բնագավառի  օրենքների, այլ 

նորմատիվ ակտերի, ձեռնարկություններում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ընդհանուր 

հարցերի վերաբերյալ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ իմացություն, կարողանում 

է որոշակի եզրահանգումներ կատարել։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցում։ Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքի պաշտպանության բնագավառի օրենքներ, այլ 

նորմատիվ ակտեր, ուսումնական գրականություն, հրահանգներ, լրացվող փաստաթղթերի նմուշներ։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Պահպանել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները կապի սարքավորումների 

մոնտաժման, տեխնիկական շահագործման և սպասարկման  աշխատանքներն իրականացնելիս։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է  սահմանում և կիրառում անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները, 

բ.  ճիշտ է սահմանում և պահպանում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

գ.  ճիշտ է սահմանում և պահպանում հրդեհանվտանգության կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողին կտրվի թեսթ՝ ոչ պակաս 10 հարցերով, յուրաքանչյուր հարցի վերաբերյալ առնվազն 3 պատասխանով, 

որոնցից մեկը ճիշտ է։ Ուսանողը պետք է նշի, թե յուրաքանչյուր կոնկրետ հարցում որն է ճիշտ պատասխանը։  

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե թեսթի հարցերին տրվեն անսխալ պատասխաններ։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, անվտանգության կանոնների հրահանգներ, անվտանգության նպատակներով օգտագործվող 

միջոցներ և այլն։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.    Իմանալ  կապի սարքավորումների մոնտաժման, տեխնիկական շահագործման և 

սպասարկման  աշխատանքների ժամանակ կանխատեսվող հնարավոր վնասվածքների տեսակները, դրանց 

պատճառները և պաշտպանվելու միջոցները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է  ներկայացնում կապի սարքավորումների մոնտաժման, տեխնիկական շահագործման և սպասարկման  

աշխատանքների ժամանակ կանխատեսվող հնարավոր վնասվածքները, դրանց պատճառները և պաշտպանվելու 

միջոցները, 

բ.  վնասվածքներ էլեկտրական հոսանքից, 

գ.  այրվածքներ աշխատանքների ժամանակ, 

դ.  օրգանիզմի թունավորում, 

ե.  հնարավոր տարբեր վնասվածքներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ̀ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է թեսթի միջոցով, որը պարունակելու է աշխատանքների թվարկումը և 

հնարավոր վնասվածքները։ Նա պետք է նշի, թե որ իրավիճակներում ինչ վնասվածքներ են առաջանում։ 

Առանձին հարցերով պարզաբանվելու է յուրաքանչյուր իրավիճակում վնասվածքները կանխելու և դրանցից 

պաշտպանվելու քայլերը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե թեսթի առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 

տոկոսով։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ ̀

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական միջոցներ, ուսումնական 

գրականություն, տեսաֆիլմ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀              6 ժամ 
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Գործնական աշխատանք ̀      4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կատարել առաջին օգնության կազմակերպում  և կիրառել  անհրաժեշտ միջոցներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճիշտ է  կատարում առաջին օգնության կազմակերպումը, կիրառելով  անհրաժեշտ միջոցներ, 

բ.  արհեստական շնչառություն և  սրտի աշխատանքի վերականգնում էլեկտրահարման դեպքում, 

գ.  արյան հոսքի դադարեցում և վիրակապում բաց վնասվածքների դեպքում, 

դ.  այրվածքների մշակում, 

ե.թունավորման ժամանակ օրգանիզմի հնարավոր մաքրում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Ուսանողը կոնկրետ գործողությունով պետք է ցույց տա մի քանի իրավիճակներում առաջին օգնության 

ցուցաբերելու կարգը։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ճիշտ ցուցաբերվի առաջին օգնությունը։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատատանք։ Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ առաջին 

օգնությանը վերաբերող գրականություն, տեսաֆիլմեր, պլակատներ, առաջին օգնության միջոցներ և այլն։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում ̀ 2 ժամ 

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ      «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ  3- 10 - 001 
ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր կարդալու, 

հասկանալու, պարզագույն գծագրեր կատարելու համար  կիրառական գիտելիքներ և անհրաժեշտ հմտություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ  

Տեսական ուսուցում ̀              8 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀                  28 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա. 

1. կարդալ աշխատանքային գծագերը, 

2. կիրառել  գծագրերի ձևավորման տարրերը, 

2.     կատարել էսքիզներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.   Կարդալ աշխատանքային գծագերը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճանաչում է   էլեկտրական էլեմենտների և սարքերի պայմանական նշանները,  

բ.   էլեկտրական էլեմենտների և սարքերի պայմանական նշանները ճիշտ է կարդում,   

գ.  էլեկտրական էլեմենտների և սարքերի պայմանական նշանները ճիշտ է պատկերում,  

դ.   ճիշտ է կարդում էլեկտրասարքավորումների մեխանիկական  սխեմաները, 

ե.  ճիշտ է կարդում էլեկտրասարքավորումների էլեկտրական  սխեմաները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀    ՈՒսանողին կտրվի 2 տարբեր  էլեկտրոսարքավորման սխեմա և կհանձնարարվի 

կարդալ այն։ Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե ուսանողը առաջադրանքի ոչ պակաս 70 տոկոսը 

ճիշտ կատարի։ Ստորև ներկայացնում ենք սարքավորման հիմնական հանգույցների ցանկը. 

- սնուցման հանգույց 

- ուժեղարար 
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- ռելեների տուփ 

- ղեկավարման հանգույց 

- ընդունման հանգույց 

- տարբեր տեսակի մալուխներ 

- անջատիչ 

- բաժանիչ 

- սնման աղբյուր 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

Արդյունքի ուսուցանումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքի միջոցով։ 

Անհրաժեշտ է ունենալ համակարգիչ, պրոյեկտոր, ցուցադրական սխեմաներ, գործնական աշխատանքի համար 

տարբեր սարքավորումների էլեկտրոնային սխեմաներ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում ̀                4 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀                 8 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կիրառել  գծագրերի ձևավորման տարրերը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է գծում գծատեսակները,  

բ. ճիշտ է ընտրում ֆորմատը, 

գ. ճիշտ է ընտրում մասշտաբը, 

դ. ճիշտ է կատարում շրջանակների մակագրությունները,  

ե. ճիշտ է կատարում  գծագրերի գրատեսակները,  

զ. ճիշտ է կատարում  գծապատում, 

է. ճիշտ է պատկերում պայմանականությունների նշագրումները և չափագրումները, 

ը. պահպանում է գծագրման կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Տրվում է դետալ, պետք է կատարվի նրա աշխատանքային գծագիրը: Առաջադրանքը գնահատվում է 
բավարար, եթե ճիշտ կատարված են դետալի կտրվածքները, հատույթները, գծագիրը համապատասխանում է 
տեխնիկական և գրաֆիկական ձևավորման պահանջներին: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ` 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման 
ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնական գրականություն, ստանդարտներ, դիդակտիկ նյութեր, պլակատներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում`                 4 ժամ 

Գործնական աշխատանք`                  6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կատարել էսքիզներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

ա. ճիշտ է կատարում  դետալների էսքիզները, 

բ.  ճիշտ է  կատարում էլեկտրական սխեմաների աշխատանքային էսքիզները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

 ՈՒսանողին կհանաձնարարվի ըստ որոշակի դետալների տարրերի կատարել նրանց հավաքման էսքիզներ` 

օգտագործելով պայմանական նշանները։ Հանձնարարականը պետք է պարունակի առնվազն 10 

էլեկտրաէլեմենտից կազմվող ինչ-որ հանգույց։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե առաջադրանքը կատարվի անթերի։ 

Ստորև ներկայացնում ենք առավել տիպական էլեմենտների անվանումները 

- դիմադրություն 

- կոնդենսատոր 

- կիսահաղորդչային դիոդ 

- դիոդի կամրջակ 

- կիսահաղորդչային տրանզիստոր և այլն։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով։ 
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Անհրաժեշտ է ունենալ գծագրական պարագաներ, թուղթ, դետալների պայմանական նշանների թերթիկներ։ 

 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Գործնական պարապմունք ̀      14 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀   ԿՍՄՇ  3- 10 - 002 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ Էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացությունների, 

հաստատուն և փոփոխական հոսանքների, էլեկտրական մեքենաների, էլեկտրատեխնիկայում օգտագործվող 

էլեմենտների վերաբերյալ, ձևավորել էլեկտրաչափման սարքերի և չափումներ կատարելու համար անհրաժեշտ 

հմտություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀            72 ժամ 

              Տեսական ուսուցում ̀                     34 ժամ 

             Լաբորատոր աշխատանք`                   38 ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`   

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԱԱՕ 3-09-001 

«Անվտանգություն և առաջին օգնություն», ԿՍՄՇ  3- 10 - 001«Ճարտարագիտական գրաֆիկաե  մոդուլները։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ̀ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է̀ 

1. ներկայացնի էլեկտրական դաշտը, հաղորդիչները, դիէլեկտրիկները, կիսահաղորդիչները 

էլեկտրական դաշտում, դիէլեկտրիկների բևեռացումը, բևեռացման հոսանքի կոնդենսատորները, 

էլեկտրական ունակությունը, 

2. ներկայացնի հաստատուն հոսանքի շղթաները, էլեկտրական շղթաները և նրա էլեմենտները, 

էլեկտրական հոսանքի հզորությունը և աշխատանքը, հաջորդական, և խառը միացումները, կազմի 

համապատասխան սխեմաներ և կատարի հաշվարկներ, 

3. ներկայացնել մագնիսական դաշտը, մագնիսական թափանցելիությունը, ֆերիտամագնիսական 

նյութերի մագնիսացումը, էլեկտրամագնիսները, կորուստները մրրկային հոսանքներից, 

ինքնինդուկցիայի և փոխինդուկցիայի երևույթները, 

4. կատարի էլեկտրական չափումներ, ներկայացնի  չափման նշանակությունը, սխալները չափման 

ժամանակ, էլեկտրական չափիչ սարքերը, նրանց դասակարգումը, կատարի հաշվարկներ։ 

5. ներկայացնի տրանսֆորմատորները, տրանսֆորմատորների նշանակությունը, գործողության 

սկզբունքը, դասակարգումը ըստ նշանակության, կառուցվածքը, տրանսֆորմատորի 

աշխատանքային ռեժիմը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել էլեկտրական դաշտը, հաղորդիչները, դիէլեկտրիկները, կիսահաղորդիչները 

էլեկտրական դաշտում, դիէլեկտրիկների բևեռացումը, բևեռացման հոսանքի կոնդենսատորները, էլեկտրական 

ունակությունը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. hստակ ներկայացնում է էլեկտրական դաշտը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում նյութի էլեկտրական լիցքավորված մասնիկները, դիէլեկտրիկները, հաղորդիչները, 

կիսահաղորդիչները,  

գ.  հստակ ներկայացնում է դիէլեկտրիկները էլեկտրական դաշտում, դիէլեկտրիկների բևեռացումը, բևեռացման 

հոսանքը, կոնդենսատորները, էլեկտրական ունակությունը, 

դ. լուծում է արդյունքին վերաբերվող խնդիրներ,  

ե. կատարում է համապատասխան սխեմաների միացումներ, 

զ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար սովորողը պետք է հստակ ներկայացնի էլեկտրական դաշտը, 

նյութի էլեկտրական լիցքավորված մասնիկները, դիէլեկտրիկները, հաղորդիչները, կիսահաղորդիչները, 

դիէլեկտրիկների բևեռացումը, կոնդենսատորները, էլեկտրական ունակությունը, լուծի արդյունքին 
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վերաբերող խնդիրներ։ Պետք է կատարի համապատասխան սխեմաների միացումներ պահպանելով 

աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

  Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե  առաջադրանքները  կատարվեն ամբողջությամբ և 

ճիշտ։ 

 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

           Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների 

միջոցով։ Անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, տարբեր հաղորդիչների, 

կիսահաղորդիչների, մեկուսիչ նյութերի նմուշներ, ուսումնական ֆիլմեր, գործնական աշխատանքի կատարման 

համար անհրաժեշտ միջոցներ։ ՈՒսուցումն իրականացվում է լաբորատոր պայմաններում։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                           6 ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`                  8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի շղթաները, էլեկտրական շղթաները և նրա էլեմենտները, 

էլեկտրական հոսանքի հզորությունը և աշխատանքը, հաջորդական, և խառը միացումները, կազմել 

համապատասխան սխեմաներ և կատարել հաշվարկներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  hստակ ներկայացնում է հաստատուն հոսանքի շղթաները, էլեկտրական շղթաները և նրա էլեմենտները, 

էլեկտրական հոսանքի դասակարգումը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում Կիրխհոֆի առաջին օրենքը,  

գ.  հստակ ներկայացնում է առաջնային էլեմենտները և ակումուլյատորները, էլեկտրաշարժ ուժը,  

դ. Ճիշտ է ներկայացնում Օհմի օրենքը, էլեկտրահաղորդականությունը և դիմադրությունը,  

ե. hստակ ներկայացնում է էլեկտրական հոսանքի հզորությունը և աշխատանքը, հաղորդալարի նոմինալ 

հոսանքները, ապահովիչները, հաղորդման գծում լարման և հզորության կորուստները,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում զուգահեռ, հաջորդական և խառը միացումները,  

Է.  Ճիշտ է կազմում համապատասխան սխեմաներ, կատարում հաշվարկներ ըստ կազմած սխեմաների,  

ը. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի ̀

ա.   խնդիրներ էլեկտրական շղթայի ոչ պակաս 3 պարամետրերը հաշվելու վերաբերյալ 

բ.   ըստ առաջադրանքի հավաքել էլեկտրական շղթա, չափել և հաշվել շղթայի պարամետրեր։ 

Ստորև ներկայացվում է  

ա/ էլեկտրական շղթայի պարամետրերը 

- հոսանք, 

- լարում, 

- դիմադրություն, 

- հզորություն 

բ/ էլեկտրական շղթայի տեսակները 

- հաջորդաբար միացման շղթա, 

- զուգահեռ միացման շղթա, 

- խառը միացման շղթա։ 

Սովորողը հստակ պետք է ներկայացնի զուգահեռ, հաջորդական և խառը միացումները, պետք է ճիշտ կազմի 

համապատասխան սխեմաները, կատարի հաշվարկներ ըստ կազմած սխեմաների, պահպանի աշխատանքի 

անվտանգության կանոնները։ 

 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե  առաջադրանքները կատարվեն ամբողջությամբ և 

ճիշտ։ 

 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

           Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների 

միջոցով։ Անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, լաբորատոր սարքավորումների 

չափիչ գործիքներ։ ՈՒսուցումն իրականացվում է լաբորատոր պայմաններում։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                          8 ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`                  8 ժամ 
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   ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել մագնիսական դաշտը, մագնիսական թափանցելիությունը, ֆերիտամագնիսական 

նյութերի մագնիսացումը, էլեկտրամագնիսները, կորուստները մրրկային հոսանքներից, ինքնինդուկցիայի և 

փոխինդուկցիայի երևույթները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. hստակ ներկայացնում է մագնիսական դաշտը, մագնիսական գծերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  հոսանքով հաղորդալարերի փոխազդեցությունը,  

գ.  հստակ ներկայացնում է մագնիսական թափանցելիությունը,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում կորուստները մրրկային հոսանքներից, 

ե. հստակ ներկայացնում է  ինդուկցիայի և փոխինդուկցիայի երևույթները, մագնիսական հոսքը, մագնիսական 

դաշտի լարվածությունը,  

զ. հստակ կատարում է համապատասխան խնդիրների լուծում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել մագնիսական 

դաշտը, մագնիսական թափանցելությունը, հոսանքով հաղորդալարերի փոխազդեցությունը, կորուստները 

մրրկային հոսանքներից, ինդուկցիայի և փոխինդուկցիայի երևույթները, մագնիսկան հոսքը, մագնիսական 

դաշտի լարվածությունը, լուծի առաջադրված խնդիրները։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ են կատարվում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, մագնիսական նյութեր, 

չափիչ տեխնիկայի սարքավորումներ, պրոյեկցիոն սարք, ուսումնական ֆիլմեր, լաբորատոր աշխատանքի 

կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ։  

 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                           8 ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`                  8 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կատարել էլեկտրական չափումներ, ներկայացնել  չափման նշանակությունը, սխալները չափման 

ժամանակ, էլեկտրական չափիչ սարքերը, նրանց դասակարգումը, կատարել հաշվարկներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  hստակ ներկայացնում է էլեկտրական չափումները, չափման նշանակությունը, սխալները չափման ժամանակ,  

բ.  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական չափիչ սարքերի դասակարգումը, մագնիսաէլեկտրական, 

էլեկտրամագնիսական սարքերը, լարման չափումները, լրացուցիչ դիմադրությունը, հոսանքի չափումը, շունտեր, 

դիմադրության չափումը, ցանցի մեկուսացման դիմադրության չափումը, մեգամետրեր,  

գ.  կատարում է չափումներ տարբեր սարքերի միջոցով, համեմատելով էտալոնային սարքերի հետ, 

դ. տարբեր սանդղակով չափիչ սարքերի համար կատարում է լրացուցիչ դիմադրության և շունտի հաշվարկ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի. 

ա. դասակարգել էլեկտրական չափիչ սարքերը, էլեկտրամագնիսկան սարքերը, շունտեր դիմադրության 

չափումը,  

բ. կատարել չափումներ տարբեր սարքերի միջոցով, որոշել չափման սխալը,  ճշտել սխալի մեծությունը 

համեմատելով չափիչ գործիքի հետ, կատարել տարբեր սանդղակով չափիչ սարքերի համար լրացուցիչ 

դիմադրության և շունտի հաշվարկ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ են 

կատարվում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

        Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, չափիչ տեխնիկայի 

սարքավորումներ, ուսումնական ֆիլմեր, լաբորատոր աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                           6 ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`                  6 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել տրանսֆորմատորները, տրանսֆորմատորների նշանակությունը, գործողության 

սկզբունքը, դասակարգումը ըստ նշանակության, կառուցվածքը, տրանսֆորմատորի աշխատանքային ռեժիմը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. hստակ ներկայացնում է տրանսֆորմատորները, դասակարգում է  ըստ նշանակության, 

բ. հստակ ներկայացնում է տրանսֆորմատորի գործողության սկզբունքը, կառուցվածքը,  

գ.  ճիշտ է ներկայացնում տրանասֆորմատորի պարապ ընթացքը, տրանսֆորմատորի աշխատանքային ռեժիմը, 

հզորությունը, օգտակար գործողության գործակիցը,  

դ.  հստակ կազմում է առանձին սխեմաներ ըստ տրանսֆորմատորների, կատարում փոքր հաշվարկներ, 

 ե.  կատարում է առանձին խնդիրների լուծումներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի. 

ա. տրանսֆորմատորի նշանակության, կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքի, տեսակների և 

օգտագործման տեղամասերի վերաբերյալ թեսթ, 

բ.  կատարել տրանսֆորմատորի պարամետրերի չափումներ, 

գ. կազմել առանձին սխեմաներ ըստ տրանսֆորմատորների, կատարել փոքր հաշվարկներ, 

դ. լուծել առաջադրված խնդիրներ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե թեսթի առաջադրանքները կատարվեն ոչ պակաս 70 

տոկոս ճշտությամբ, իսկ չափումները և առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ կատարվեն։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

         Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների 

միջոցով։ Ուսուցման համար անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, չափիչ 

տեխնիկայի սարքավորումներ, տրանսֆորմատորներ, նրանց կառուցվածքի էլեմենտներ, ուսումնական ֆիլմեր, 

լաբորատոր աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ։ 

  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                           6 ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`                  8 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   «ԷԼԵԿՏՐԱՌԱԴԻՈՆՅՈՒԹԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀   ԿՍՄՇ 3-10 – 003 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել էլեկտրառադիոնյութերի ֆիզիկական, էլեկտրական, 

մեխանիկական հատկությունները, նրանց կիրառման բնութագրերը։ Մոդուլի իմացությունը հնարավորություն կտա 

օգտագործել էլեկտրառադիոնյութերը մոնտաժի և վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀   36 ժամ 

              Տեսական ուսուցում ̀                   18 ժամ 

             Լաբորատոր աշխատանք`                18  ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`   

Այս  մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ԿՍՄՇ  3- 10 – 002 

«Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ»  մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա ̀

1. Տարբերել էլեկտրահաղորդիչ, էլեկտրամեկուսիչ, կիսահաղորդիչ և մագնիսական նյութերը ըստ 

հատկությունների և օգտագործման բնագավառների, նրանց էլեկտրական, մեխանիկական, 

ջերմաստիճանային հատկությունները, 

2. Կատարել էլեկտրառադիոնյութերի պարամետրերի և  բնութագրերի չափումներ և ստուգումներ, 

հաշվի առնելով չափիչ ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը։ 

3. Ներկայացնել կապի համակարգերում օգտագործվող էլեկտրամեկուսիչ նյութերը, կոշտ պողպատի, 

կոշտ պղնձի, ֆերիտների կիրառումը։ Կատարել էլեկտրական սարքերում  օգտագործված 

էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ախտորոշումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված 

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տարբերել էլեկտրահաղորդիչ, էլեկտրամեկուսիչ, կիսահաղորդիչ և մագնիսական նյութերը ըստ 

հատկությունների և օգտագործման բնագավառների, նրանց էլեկտրական, մեխանիկական, ջերմաստիճանային 

հատկությունները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է տարբերակում հաղորդիչ նյութերը ըստ հատկությունների, 

բ. ճիշտ է հիմնավորում և օգտագործում  տվյալ հաղորդիչ նյութը ըստ ներկայացվող տեխնիկակական 

պայմանների։ 

գ. հստակ ներկայացնում է յուրաքանչյուր հաղորդիչ նյութի ֆիզիկական, մեխանիկական և էլեկտրական 

հատկությունները, 

դ. հստակ ներկայացնում է մետաղների ընդարձակման ջերմաստիճանային փոփոխությունները հատկապես 

մալուխային գծերում, նրա ազդեցությունը առաջնային պարամետրերի փոփոխման վրա։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի հաղորդիչ նյութերի տեսակների և 

ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ թեսթային առաջադրանք։ Ուսանողը պետք է ճիշտ հիմնավորի 

տվյալ նյութի ներկայացվող պահանջները հաշվի առնելով նրա հիմնական պարամետրերը, հստակ 

ներկայացնի յուրաքանչյուր հաղորդիչ նյութի  ֆիզիկական, մեխանիկական և էլեկտրական 

հատկությունները, մետաղների ընդարձակման ջերմաստիճանային փոփոխությունները հատկապես 

մալուխային գծերում, նրա ազդեցությունը առաջնային պարամետրերի փոփոխման վրա։ 

  Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե  առաջադրանքը հիմնականում կատարվի ճիշտ։ 

  

 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

           Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և լաբորատոր աշխատանքների 

միջոցով։ Ուսուցման համար անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, պլակատներ, 

համապատասխան հաղորդիչ նյութերի նմուշներ, ուսումնական ձեռնարկ, լաբորատոր աշխատանքի կատարման 

համար անհրաժեշտ միջոցներ։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                        6    ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`               8    ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել էլեկտրառադիոնյութերի պարամետրերի և  բնութագրերի չափումներ և ստուգումներ, 

հաշվի առնելով չափիչ ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը։ 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում էլեկտրառադիոնյութերի պարամետրերի և բնութագրերի չափումը, 

բ. ճիշտ է ընտրում չափիչ և ստուգիչ սարքերը, 

գ. ճիշտ է  հաշվի առնում օգտագործված չափիչ և ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը, 

դ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

   Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի ̀

           ա. Ճիշտ ընտրել չափիչ և ստուգիչ սարքերը, 

            բ, կատարել էլեկտրառադիոնյութերի պարամետրերի և բնութագրերի չափումներ, 

            գ. որոշել  օգտագործված չափիչ և ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը, համեմատել օրինակելի 

չափիչ գործիքի հետ։։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ են կատարվում։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

         Տեսական ուսուցում և լաբարատոր աշխատանք։ Անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, 

համապատասխան չափիչ գործիքներ, էլեկտրառադիոնյութեր, լաբորատոր աշխատանքի կատարման համար 

անհրաժեշտ միջոցներ։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                   4       ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`          4        ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել կապի համակարգերում օգտագործվող էլեկտրամեկուսիչ նյութերը, կոշտ պողպատի, 

կոշտ պղնձի, ֆերիտների կիրառումը։ Կատարել էլեկտրական սարքերում  օգտագործված էլեկտրամեկուսիչ 

նյութերի ախտորոշումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է կապի համակարգերում օգտագործվող էլեկտրամեկուսիչ նյութերը` ցուցադրելով 

նմուշները, 

բ. բացատրում է էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ֆիզիկական, մեխանիկական, մագնիսական հատկությունները և 

նրանց կիրառման բնագավառները, 

գ.  ճիշտ է կատարում օգտագործված էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ախտորոշումը, 

դ.  պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի ̀

ա. ներկայացնել կապի համակարգերում օգտագործվող էլեկտրամեկուսիչ նյութերը` ցուցադրելով 

նմուշները, բացատրել էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ֆիզիկական, մեխանիկական, մագնիսական 

հատկությունները և նրանց կիրառման բնագավառները, 

բ.  կատարել օգտագործված էլեկտրամեկուսիչ նյութերի ախտորոշում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ են 

կատարվում։ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 

         Տեսական ուսուցում և լաբարատոր աշխատանք։ Անհրաժեշտ  է ունենալ ուսումնական գրականություն, 

էլեկտրամեկուսիչ նյութեր, որոնք օգտագործվում են կապի համակարգերում, ստիրոֆլեքսի, ֆոտոպլաստի, 

պոլիխլորովինիլի, պոլիստիրոլի, պլաստմասսայի նմուշներ, լաբորատոր աշխատանքի կատարման համար 

անհրաժեշտ միջոցներ։  

  ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում`                      8    ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`              6   ժամ 

 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ 

ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀  ԿՍՄՇ  3- 10 - 004 
ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ  էլեկտրական չափիչ գործիքների, ստուգիչ սարքավորումների 

մասին գիտելիքներ և օգտագործման, միացման ու չափման, չափագրման հմտություններ։ Ավարտելով այս մոդուլը 

ուսանողը ձեռք կբերի չափիչ-ստուգիչ սարքավորումները և գործիքներն ըստ տեխնիկական պարամետրերի 

տարբերելու, չափումներ և չափագրումներ կատարելու գիտելիքներ և հմտություններ։ 

 

ՄՈԴՈՒ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀          36 ժամ  

Տեսական պարապմունք ̀                 10  ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք ̀               26 ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`    Այս  մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  

ԱԱՕ  3-10-001 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է̀ 

1. Տարբերի չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման պարամետրերի, 

2. Կատարի առանձին էլեկտրասարքավորումների պարամետրերի չափումներ, հաշվի առնելով չափիչ-

ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը, 

3. Բացատրի  չափիչ և մոնտաժային գործիքների նշանակությունը, օգտագործման ճիշտ տեղը և ձևը, 

4. Կատարի չափագրում և մոնտաժային սխեմայի կազմում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ 
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տարբերել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման պարամետրերի։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճիշտ է  ընտրում համապատասխան չափիչ-ստուգիչ սարքերը` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, 

ինդուկտիվություն չափելու համար, 

բ.  ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափիչ սարքի չափման սահմանը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է թեսթի օգնությամբ, ըստ որի ուսանողը պետք է նշի, թե, որ պարամետրը 

ինչ գործիքով է չափվում։ Գործնական հանձնարարականով ստուգվելու է, թե ուսանողը ինչպես է ընտրում և 

փոխում չափման տիրույթը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե թեսթում թույլ են տրվում աննշան սխալներ, իսկ գործնական 

կատարումն անթերի է։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Տեսական ուսուցում և գործնական աշխատանք։ Անհրաժեշտ է ունենալ չափիչ և ստուգիչ գործիքներ, ստենդներ, 

սնուցման աղբյուրներ, ուսումնական գրականություն։ Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է լաբորատոր 

պայմաններում։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ 

Տեսական ուսուցում ̀                6     ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք ̀       10   ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել առանձին էլեկտրասարքավորումների պարամետրերի չափումներ, հաշվի առնելով 

չափիչ-ստուգիչ սարքերի անճշտության տոկոսը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում լարման, հոսանքի, դիմադրության չափումները` օգտագործելով համապատասխան սարքեր,  

բ.  հաշվարկների մեջ ճիշտ է հաշվի առնում սարքերի անճշտության տոկոսը, 

գ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով։ ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է չափել դիմադրություն, լարում, հոսանք, ունակություն, ստուգել էլեկտրոնային անցումները։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե բոլոր չափումները կատարվում և գրանցվում են ճիշտ։ 

Ստորև ներկայացվում է բնութագրերի առավել տիպական տարատեսակները 

- հաստատուն դիմադրություն 

- փոփոխական դիմադրություն 

- հաստատուն ունակություն  

- փոփոխական ունակություն 

- հաստատուն լարում 

- փոփոխական լարում /ցածր և բարձր հաճախականության/ 

- հաստատուն հոսանք 

- փոփոխական հոսանք  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և  լաբորատոր պարապմունքների միջոցով, անհարաժեշտ 

կահավորում ունեցող լաբորատորիայում։ Ուսուցման ընթացքում կօգտագործվեն համապատասխան չափիչ 

սարքեր, դիմադրություն, ինդուկտիվություն, աշխատանքի անվտանգության պաշտպանիչ միջոցներ, ուսումնական 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ̀ 

Տեսական պարապմունք`       2  ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`   6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Բացատրել  չափիչ և մոնտաժային գործիքների նշանակությունը, օգտագործման ճիշտ տեղը և 

ձևը  

ա. ճիշտ է կատարում մեխանիկական չափումներօ̀գտագործելով համապատասխան գործիքներ, 

բ.  ճիշտ է  օգտագործում փականագործական գործիքները, 
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գ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։     

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով, ինչպես նաև սարքի առանձին 

դետալներ ու հանգույցներ քանդելու, տեղադրելու և հավաքելու գործողություններ կատարելու միջոցով, որի 

ընթացքում պարզվում է, թե ուսանողը որքանով ճիշտ է օգտագործում համապատասխան գործիքը և ինչպես է 

կատարում աշխատանքը։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատասխան է տրվում, 

իսկ գործնական հանձնարարությունը կատարվում է անթերի։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

ՈՒսուցումը կատարվում է լաբորատոր պարապմունքի միջոցով։ Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են 

համապատասխան մոնտաժման, փականագործական չափիչ գործիքներ, ուսումնական գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Լաբորատոր աշխատանք ̀  6   ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կատարել չափագրում և մոնտաժային սխեմայի կազմում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է կատարում չափագրումներ էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքներ կատարելու համար, 

բ. ճիշտ է կազմում մոնտաժային սխեմա չափագրումների հիման  վրա, 

գ. պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։   

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի գնահատում կատարելու համար ուսանողին կհանձնարարվի ̀

ա. կատարել չափագրումներ էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ կատարելու համար, 

բ. կազմել մոնտաժային սխեմա չափագրումների հիման վրա պահպանելով աշխատանքի անվտանգության 

կանոնները։  

 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրանքներն ամբողջությամբ ճիշտ են 

կատարվում։ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և լաբորատոր պարապմունքների միջոցով։ Ուսուցման ընթացքում 

կօգտագործվեն համապատասխան դիդակտիկ պարագաներ, մոնտաժային սխեմաներ, մոնտաժային գործիքներ 

և համապատասխան նյութեր, ուսումնական գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական պարապմունք`       2  ժամ 

Լաբորատոր աշխատանք`   4 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀ «ԿԱՊԻ ԳԾԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀  ԿՍՄՇ  3-10-005         

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել հեռախոսային կապում կիրառվող մալուխների տեսակները, կառուցվածքը, 

օգտագործվող նյութերը, նրանց առանձնահատկությունները, մալուխների մոնտաժման մեխանիզմները, միացման 

կցորդիչների տեսակները, գործիքները, օպտիկական թելի եռակցման սարքավորումը, տեղական կապում 

օգտագործվող կաբելները, նրանց միացման ձևերը, պաշտպանության միջոցները։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  72       ժամ 

Տեսական պարապմունք ̀            30  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀          42  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`    Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԿՍՄՇ  3- 10 - 002 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» և ԿՍՄՇ 3-10 – 003 «Էլեկտրառադիոնյութեր» մոդուլները։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 
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1. Ներկայացնի հեռախոսային կապում կիրառվող մալուխների տեսակները, կառուցվածքը, 

օգտագործվող հաղորդիչ, մեկուսիչ, պաշտպանիչ նյութերը, միջքաղաքային սիմետրիկ կաբելների 

առանձնահատկությունները, համասեռ և ոչ համասեռ կապի գծերը։ 

2. Ներկայացնի տեղական կապում օգտագործվող մալուխների տեսակները, կառուցվածքը, հաղորդիչ, 

մեկուսիչ և պաշտպանիչ նյութերը, գծերի միացման ձևերը, միացման  ժամանակ օգտագործվող 

նյութերը, էլեմենտները, օգտագործվող գործիքները։ 

3. Ներկայացնի օպտիկա-թելային մալուխների առանձնահատկությունները, նրանց փռման ձևերը։ 

4. Ներկայացնի մալուխների մոնտաժման մեխանիզմները, միացման կցորդիչների տեսակները, 

մեխանիկական միացումները, LJD և PAS մանրաթելի խցի ճշտադրման համակարգի սկզբունքը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել հեռախոսային կապում կիրառվող մալուխների տեսակները, կառուցվածքը, 

օգտագործվող հաղորդիչ, մեկուսիչ, պաշտպանիչ նյութերը, միջքաղաքային սիմետրիկ կաբելների 

առանձնահատկությունները, համասեռ և ոչ համասեռ կապի գծերը։ 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  հստակ ներկայացնում է հեռախոսային կապում կիրառվող կաբելների տեսակները, կառուցվածքը, ցուցադրում 

նրանց նմուշները,  օգտագործվող հաղորդիչ, մեկուսիչ, պաշտպանիչ նյութերը, միացման էլեմենտները։ 

բ.   հստակ ներկայացնում է միջքաղաքային սիմետրիկ մալուխների առանձնահատկությունները, համասեռ և ոչ 

համասեռ գծերը, հաղորդման շերտի սպեկտրի լայնությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀  

        ՈՒսանողի գնահատումը կատարվելու է բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողը պետք է 

հստակ ներկայացնի և ցուցադրի հեռախոսային (լարային) կապում օգտագործվող մալուխների տեսակները ըստ 

նշանակության, օգտագործվող հաղորդիչ և մեկուսիչ նյութերը, միացման էլեմենտները, միջքաղաքային  սիմետրիկ 

մալուխների տեսակները, նրանց կառուցվածքը, առաձնահատկությունները, համասեռ և ոչ համասեռ գծերը, 

տարբեր կաբելների և հաղորդման շերտի սպեկտրի լայնությունը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը կհամարվի բավարար, եթե առաջադրված հարցերին տրվեն ճիշտ 

պատասխաններ։ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման ընթացքում անհրաժեշտ են տարբեր տեսակի մալուխներ, հաղորդիչ և մեկուսիչ նյութեր, միացման 

համար կցորդիչներ, մալուխների պատկերներ, ուսումնական գրականություն։  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում ̀         6    ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀ 10     ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել տեղական կապում օգտագործվող մալուխների տեսակները, կառուցվածքը, 

հաղորդիչ, մեկուսիչ և պաշտպանիչ նյութերը, գծերի միացման ձևերը, միացման  ժամանակ օգտագործվող 

նյութերը, էլեմենտները, օգտագործվող գործիքները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.հստակ ներկայացնում և ցուցադրում է տեղական կապում օգտագործվող կաբելների տեսակները, հաղորդիչ, 

մեկուսիչ, պաշտպանիչ նյութերը, միացման էլեմենտները, մոնտաժային գործիքները։ 

բ. հստակ ներկայացնում է գծի առաջնային և երկրորդային պարամետրերը, նրա տեխնիկական նորմաները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական երևույթները կապի գծերում, խանգարումները, գծերի միջև 

փոխազդեցությունները, նրանց  վերացման մեթոդները,  

դ. հստակ ներկայացնում է գծերի պաշտպանությունը արտաքին և ներքին ազդեցություններից,  

ե. բոլոր գործողությունները կատարում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման սահմաններում։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ. 
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ա) ուսանողը պետք է հստակ ներկայացնի և ցուցադրի տեղական կապում օգտագործվող կաբելների տեսակները, 

հաղորդիչ, մեկուսիչ, պաշտպանիչ նյութերը, միացման էլեմենտները, մոնտաժային գործիքները, գծի առաջնային և 

երկրորդային պարամետրերը, նրա տեխնիկական նորմաները,  

բ) բացատրի էլեկտրամագնիսական երևույթները կապի գծերում, գծերի միջև փոխազդեցությունները, առաջարկի 

դրանց վերացման մեթոդները, ներկայացնի գծերի պաշտպանությունը արտաքին և ներքին ազդեցություններից։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե առաջադրանքները կատարվեն ամբողջությամբ և ճիշտ։ 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման ընթացքում անհրաժեշտ են տարբեր տեսակի մալուխների, հաղորդիչ և մեկուսիչ նյութեր նմուշներ,  

ուսումնական գրականություն։ 

 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում ̀        8  ժամ 

Գործնական աշխատանք` 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել օպտիկա-թելային մալուխների առանձնահատկությունները, նրանց փռման ձևերը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է օպտիկա-թելային մալուխների առանձնահատկությունները ըստ նշանակության, 

բ. համեմատում է տեխնիկական բնութագրերը սիմետրիկ և կոաքսիալ մալուխների պարամետրերի հետ, 

գ. հստակ ներկայացնում է մալուխի տեսակների նմուշները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

      ՈՒսանողը պետք է հստակ ներկայացնի օպտիկա-թելային մալուխների առանձնահատկությունները, 

տեսակները ըստ նշանակության, համեմատի տեխնիկական բնութագրերը սիմետրիկ և կոաքսիալ մալուխների 

պարամետրերի հետ, ցուցադրի մալուխների տեսակների նմուշները։ 

Գիտելիքների ստուգումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված 

կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր 

առաջադրանքները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Անհրաժեշտ է ունենալ օպտիկա-թելային մալուխների տեսակներ, ուսումնական ձեռնարկ, գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում ̀         8        ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀ 10     ժամ  

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել մալուխների մոնտաժման մեխանիզմները, միացման կցորդիչների տեսակները, 

մեխանիկական միացումները, LJD և PAS մանրաթելի խցի ճշտադրման համակարգի սկզբունքը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է մոնտաժման կցորդիչները ցուցադրելով նմուշները` МОГ-М, МОП-3, TOSC-400 

մալուխների մոնտաժման համար գործիքների տիպային հավաքը։ 

բ. հստակ ներկայացնում է LJD և PAS օպտիկական թելի համակարգի սկզբունքը սխեմայի վրա, նրա առանձին 

կառուցվածքների գործողությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

      ՈՒսանողը պետք է հստակ ներկայացնի օպտիկա-թելային մալուխների կցման կցորդիչների տեսակները, 

մալուխների մոնտաժման համար գործիքների տիպային հավաքը, սխեմայի վրա բացատրի LJD և PAS  

օպտիկական թելի համակարգի սկզբունքը, նրա առանձին կառուցվածքների գոր 

ողությունները։ 

Գիտելիքների ստուգումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված 

կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր 

առաջադրանքները։ 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Անհրաժեշտ է ունենալ կցորդիչների նմուշներ, կառուցվածքային սխեմա, 1 մոդանի և բազմամոդ 

օպտաթելային մալուխների նմուշներ, ուսումնական ձեռնարկ, գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում`          8        ժամ 

Գործնական աշխատանք`  10     ժամ  

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ     «ԿԱՊԻ ԳԾԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀           ԿՍՄՇ 3-10-006 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀ 

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ կաբելային գծերի մոնտաժման ձևերի, մոնտաժման ժամանակ 

կիրառվող նյութերի, էլեմենտների, մոնտաժման  գործիքների մասին։ Մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը ձեռք 

կբերի ըստ տրված գծագրի և մոնտաժման սխեմայի սարքավորումների տեղադրման և մոնտաժման 

կարողություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀               16  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀        20   ժամ 

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`   Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ 3-

10-005 «Կապի գծեր» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Ներկայացնի կաբելային գծերի մոնտաժման ձևերը, մոնտաժման ժամանակ կիրառվող նյութերը, 

էլեմենտները, մոնտաժման գործիքները, 

2. Տեղադրի սարքավորումները գծագրերին համապատասխան, մոնտաժային սխեմայի համաձայն մոնտաժի 

սարքավորումները, գործող տեխնիկական նորմերին համապատասխան ստուգի սարքավորումների 

աշխատունակությունը։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կաբելային գծերի մոնտաժման ձևերը, մոնտաժման ժամանակ կիրառվող 

նյութերը, էլեմենտները, մոնտաժման գործիքները։ 

ա. hստակ ներկայացնում է տարբեր գծերի, մալուխների մոնտաժման ձևերը (միջքաղաքային սիմետրիկ և  

կոաքսիալ կաբելների, քաղաքային և գյուղական կաբելների, միջկայանային միացնող մալուխների մոնտաժման 

ձևերը, 

բ. ներկայացնում և ցուցադրում է մոնտաժման նյութերը, էլեմենտները, մոնտաժման գործիքները, 

գ. մոնտաժումից հետո ստուգում է միացման  տեղերը, կատարում համապատասխան պարամետրերի չափումներ։ 

դ. աշխատանքների ժամանակ ապահովում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ̀ 

 Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի կատարման 

հիման վրա։ Ուսանողը պետք է հստակ ներկայացնի մալուխների, քաղաքային և գյուղական կաբելների, 

միջկայանային միացնող մալուխների մոնտաժման ձևերը, ներկայացնի և ցույց տա մոնտաժման նյութերը, 

էլեմենտները, մոնտաժման գործիքները, կատարի մոնտաժում, մոնտաժումից հետո ստուգի միացման տեղերը, 

կատարի համապատասխան պարամետրերի չափումներ։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։ 

  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ̀

 Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների 

միջոցով։ Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան մոնտաժման և չափիչ գործիքներ, կցորդիչներ, 

ուսումնական և տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ ̀

Տեսական ուսուցում ̀          8     ժամ 
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Գործնական աշխատանք ̀  10    ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Տեղադրել սարքավորումները գծագրերին համապատասխան, մոնտաժային սխեմայի համաձայն 

մոնտաժել սարքավորումները, գործող տեխնիկական նորմերին համապատասխան ստուգել սարքավորումների 

աշխատունակությունը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ներկայացված գծագրերին համապատասխան տեղադրում է սարքավորումները, 

բ. մոնտաժային սխեմայի համաձայն կատարում է սարքավորումների մոնտաժում, 

գ. ստուգում է սարքավորումների աշխատունակությունը ըստ գործող տեխնիկական նորմերի, 

դ. աշխատանքների ժամանակ ապահովում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա։ Ուսանողը պետք է 

անսխալ ընթերցի  աշխատանքային սխեման և սարքավորումները տեղադրի համաձայն այդ սխեմայի, ընթերցի 

մոնտաժային սխեմաները, կատարի մոնտաժման աշխատանքներ, ստուգի սարքավորումների 

աշխատունակությունը ըստ գործող տեխնիկական նորմերի, կարգավորի համակարգը, ապահովելով 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։  

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան մոնտաժման և չափիչ գործիքներ, տարբեր մոնտաժային 

սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական պարապմունք ̀   8    ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀  10   ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԿԱՊԻ ՑԱՆՑԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ  3-10-007 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել կապի ցանցերը որպես կառուցվածքների բարդ կոմպլեքս, ցանցերի 

տեսակները ըստ նշանակության և զարգացման ռազմավարությունը։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    14  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   22  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի   

ԿՍՄՇ  3-10-005 «Կապի գծեր» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ̀ 

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Ներկայացնի կապի ցանցերը որպես կառուցվածքների բարդ կոմպլեքս, ազգաբնակչության, 

պետական կառույցների, երկրի տնտեսական զարգացման, նրա պաշտպանության և 

անվտանգության ապահովման հզոր միջոց։ 

2. Ներկայացնի երկրի միասնական ավտոմատ ցանցի (EACC) զարգացման հեռանկարները, 

միջքաղաքային մագիստրալ ցանցերը, առաջնային և երկրորդային ցանցերը տեղական կապում։ 

3. Կարողանա ըստ ուղղության սխեմաների կատարել ցանցերի փոխմիացումներ։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել կապի ցանցերը որպես կառուցվածքների բարդ կոմպլեքս, ազգաբնակչության, 

պետական կառույցների, երկրի տնտեսական զարգացման, նրա պաշտպանության և անվտանգության 

ապահովման հզոր միջոց։ 
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է կապի ցանցերի կառուցվածքները որպես բարդ կոմպլեքս,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում  կապի ցանցերի նշանակությունը ինչպես ազգաբնակչության սպասարկման, այնպես էլ 

երկրի տնտեսական զարգացման, նրա պաշտպանության և անվտանգության հզոր միջոց,  

գ. հստակ ներկայացնում է զարգացման ռազմավարության հեռանկարները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի կապի ցանցերի կառուցվածքը, նրանց նշանակությունը, զարգացման ռազմավարության 

հեռանկարները, գծագրերի վրա ցույց տա ռազմավարության անցման փուլերը, անցման ժամանակ կիրառվող 

սարքավորումների նշանակությունը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքի սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀    6 ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀  10 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել երկրի միասնական ավտոմատ ցանցի (EACC) զարգացման հեռանկարները, 

միջքաղաքային մագիստրալ ցանցերը, առաջնային և երկրորդային ցանցերը տեղական կապում։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում, և գծագրերի վրա բացատրում է երկրի միասնական ավտոմատ ցանցի կառուցվածքը,  

բ.  ճիշտ է ներկայացնում մագիստրալ միջքաղաքային ցանցը, 

գ. հստակ ներկայացնում է առաջնային և երկրորդային ցանցերը,  

դ. ներկայացնում է նրանց զարգացման հետագա ռազմավարությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի և գծագրերի վրա բացատրի երկրի միասնական ավտոմատ ցանցի կառուցվածքը, ներկայացնի 

մագիստրալ միջքաղաքային ցանցը, առաջնային և երկրորդային ցանցերը, նրանց զարգացման 

ռազմավարությունը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքի սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ  3.  Կարողանա ըստ ուղղության սխեմաների կատարել ցանցերի փոխմիացումներ։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ առանձնացնում է ցանցերի ուղղությունների սխեմաները, 

բ. կատարում է ցանցերի փոխմիացումներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի և կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց տա ցանցի հիմնական ուղղությունները, կազմի սխեմաներ 

ըստ ուղղությունների, կատարի ցանցերի փոխմիացումներ։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան ցանցերի սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     2 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   2 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՊԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆՑ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ  3-10-008      

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել էլեկտրակապի միասնական ցանցի կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, ցանցերի դասակարգումը ըստ նշանակության։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  56 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    24  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   32  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլը յուրացնելու համար ուսանողը պետք է  ուսումնասիրած լինի  ԿՍՄՇ  3-

10-007 «Կապի ցանցեր» մոդուլը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Ներկայացնի էլեկտրակապի միասնական ցանցի կառուցվածքի սկզբունքը, նրա գործողությունները։ 

2. Ներկայացնի միջքաղաքային և զոնալ կապի, ընդհանուր օգտագործման, տեխնոլոգիական, 

առանձնացված և հատուկ նշանակության ցանցերի կառուցվածքը, գործողությունները և 

նշանակությունը։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել էլեկտրակապի միասնական ցանցի կառուցվածքի սկզբունքը, նրա 

գործողությունները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում  և գծագրերի վրա բացատրում է էլեկտրակապի միասնական ցանցի կառուցվածքը, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրակապի միասնական ցանցի սկզբունքը և գործողությունները,  

գ.  հստակ ներկայացնում է էլեկտրակապի միասնական ցանցի նշանակությունը և առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կապի ծառայությունների և համակարգերի կազմակերպումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի կապի ցանցերի կառուցվածքը, նրանց նշանակությունը, զարգացման ռազմավարության 

հեռանկարները, գծագրերի վրա ցույց տա ռազմավարության անցման փուլերը, անցման ժամանակ կիրառվող 

սարքավորումների նշանակությունը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքի սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   16 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել միջքաղաքային և զոնալ կապի, ընդհանուր օգտագործման, տեխնոլոգիական, 

առանձնացված և հատուկ նշանակության ցանցերի կառուցվածքը, գործողությունները և նշանակությունը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է յուրաքանչյուր ցանցի առանձնահատկությունները, նրանց նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական ցանցերը, որպես արտադրության կառավարման համակարգեր, 

գ. հստակ ներկայացնում է ընդհանուր օգտագործման ցանցերը, որպես ազգաբնակչության, պետական 

կառույցների սպասարկման ցանցեր, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում առանձնացված ցանցերը, որպես գերատեսչական ցանցեր,  

ե. հստակ ներկայացնում է հատուկ ցանցերը, որպես երկրի պաշտպանության, անվտանգության, հասարակական 

կարգի պահպանման ցանցեր։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի և գծագրերի վրա բացատրի երկրի միասնական ավտոմատ ցանցի կառուցվածքը, ներկայացնի 

մագիստրալ միջքաղաքային ցանցը, առաջնային և երկրորդային ցանցերը, նրանց զարգացման 

ռազմավարությունը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքի սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   16 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-009 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցվածքի սկզբունքը, և սովորողի 

մոտ ձևավորել ցանցերի կառուցման սխեմաներից օգտվելու կարողություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  68   ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    24  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   44  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ  

3-10-008 «Էլեկտրակապի միասնական ցանց» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Ներկայացնի քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցվածքը, նրա արդիականացման 

ռազմավարությունը, շրջանայինացված և ոչ շրջանայինացված ցանցերը, կայանների միջև միացման 

գծերի տեսակները։ 

2. Ներկայացնի և կառուցվածքային սխեմաների վրա ցույց տա մտից և ելից հաղորդագրությունների 

հանգույցներով քաղաքային հեռախոսային ցանցի կազմակերպումը, հանգույցների միջև կապի 

գծերի տեսակները, միջցանցային փոխգործողությունները, թվայնացման անցման փուլերը։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցվածքը, նրա արդիականացման 

ռազմավարությունը, շրջանայինացված և ոչ շրջանայինացված ցանցերը, կայանների միջև միացման գծերի 

տեսակները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում և գծագրերի վրա բացատրում է քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ է բացատրում շրջանայինացված և ոչ շրջանայինացված ցանցերի կառուցվածքային սխեմաները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում կապը բաժանորդների միջև շրջանայինացված և ոչ շրջանայինացված ցանցերում, 

դ. հստակ ներկայացնում է կապը միջքաղաքային կայանի հետ,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում կապը հատուկ ծառայությունների հետ (շտապ օգնություն, ոստիկանություն, 

միջքաղաքային պատվերների ընդունում, տեղեկատու բյուրո), 

զ. հստակ կազմում է քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցման սխեմաներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Արդյունքի գնահատումը 

կկատարվի նաև հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողը պետք է հստակ ներկայացնի և գծագրերի վրա 

բացատրի քաղաքային հեռախոսային ցանցի կառուցվածքը, կառուցի փոքր ցանցերի սխեմաներ, հստակ 

բացատրի և գծագրերի վրա ցույց տա շրջանայինացված և ոչ շրջանայինացված ցանցերի կառուցվածքը, ճիշտ 

ներկայացնի կապը միջքաղաքային կայանի հետ։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   22 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել և կառուցվածքային սխեմաների վրա ցույց տալ մտից և ելից 

հաղորդագրությունների հանգույցներով քաղաքային հեռախոսային ցանցի կազմակերպումը, հանգույցների միջև 

կապի գծերի տեսակները, միջցանցային փոխգործողությունները, թվայնացման անցման փուլերը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում և ցանցերի կառուցման սխեմայի վրա բացատրում է մտից և ելից հաղորագրության 

հանգույցներով կապի ցանցի կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տարբեր բաժանորդների կապը իրար հետ,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում հանգույցների միջև կապի տեսակները,  

դ. հստակ ներկայացնում է միջցանցային փոխգործողությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում թվայնացման անցման փուլերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի և ցանցի կառուցվածքային սխեմայի վրա բացատրի մտից և ելից հաղորդագրության հանգույցներով 

կապի ցանցի կառուցվածքը, ճիշտ ներկայացնի տարբեր բաժանորդների միջև կապը, հանգույցների միջև կապի 

տեսակները, հստակ ներկայացնի միջցանցային փոխգործողությունները, թվայնացման անցման փուլերը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   22 ժամ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-010 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել գյուղական հեռախոսային ցանցերի կառուցվածքի սկզբունքը և սովորողի 

մոտ ձևավորել ցանցերի կառուցման սխեմաներից օգտվելու կարողություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  68   ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    22  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   46  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ  

3-10-008 «Էլեկտրակապի միասնական ցանց» մոդուլը 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Ներկայացնի գյուղական հեռախոսային ցանցի կառուցվածքի սկզբունքը, հենակետային կայանները, 

վերջնակայանները, կոմբինացված ցանցը, կապը վերջնակայանների և հենակետային կայանի միջև, 

միջկայանային միացնող գծերի տեսակները։ 

2. Ներկայացնի մտից և ելից հաղորդագրության հանգույցներով գյուղական ցանցի կառուցվածքը, նրա 

առանձնահատկությունները, կապը բաժանորդների, միջքաղաքային, միջքաղաքային ավտոմատ 

կայանների միջև, անալոգային ցանցերից թվային ցանցերի անցման հիմնական սկզբունքը, անցման 

փուլերը, բաժանորդային մուտքը գյուղական հեռախոսային ցանցում։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել գյուղական հեռախոսային ցանցի կառուցվածքի սկզբունքը, հենակետային 

կայանները, վերջնակայանները, կոմբինացված ցանցը, կապը վերջնակայանների և հենակետային կայանի միջև, 

միջկայանային միացնող գծերի տեսակները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում և  գծագրերի վրա բացատրում է հենակետային և վերջնակայանները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կոմբինացված ցանցերը,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում կապը բաժանորդների միջև,  

դ. հստակ ներկայացնում է կապը միջքաղաքային ավտոմատ կայանների միջև, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում  միջկայանային միացնող գծերի տեսակները, 

զ. հստակ կազմում է գյուղական հեռախոսային ցանցի կառուցման սխեմաներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Արդյունքի գնահատումը 

կկատարվի նաև հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողը պետք է հստակ ներկայացնի և գծագրերի վրա ցույց 

տա գյուղական հեռախոսային ցանցի կառուցվածքը, հենակետային և վերջնակայանները, կոմբինացված ցանցի 

սխեման, ներկայացնի կապը երկու բաժանորդների և այլ կայանների բաժանորդների միջև, կապը 

միջքաղաքային, միջքաղաքային ավտոմատ կայանի հատուկ ծառայությունների հետ, միջկայանային միացնող 

գծերը ինչպես անալոգային, այպես էլ թվային, հստակ կազմի գյուղական կապի սխեմաներ։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     12 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   22 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել մտից և ելից հաղորդագրության հանգույցներով գյուղական ցանցի կառուցվածքը, 

նրա առանձնահատկությունները, կապը բաժանորդների, միջքաղաքային, միջքաղաքային ավտոմատ կայանների 

միջև, անալոգային ցանցերից թվային ցանցերի անցման հիմնական սկզբունքը, անցման փուլերը, բաժանորդային 

մուտքը գյուղական հեռախոսային ցանցում։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում և կառուցվածքային սխեմաների վրա բացատրում է գյուղական ցանցի կառուցվածքը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում մտից և ելից հանգույցներով գյուղական ցանցի առանձնահատկությունները,,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում կապը բաժանորդների, միջքաղաքային, միջքաղաքային ավտոմատ կայանների հետ, 

դ. հստակ ներկայացնում է անալոգային ցանցերից թվային ցանցերի անցման ռազմավարությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի և գծագրերի վրա ցույց տա մտից և ելից հաղորդագրությամբ հանգույցներով գյուղական ցանցի 

առանձնահատկությունները,  հանգույցների միջև միացնող գծերի տեսակները, տարբեր հանգույցների 

բաժանորդների միջև կապը, կապը բաժանորդների, միջքաղաքային, միջքաղաքային ավտոմատ կայանների հետ, 

անալոգային ցանցերից թվային ցանցերի անցման փուլերը, բաժանորդային մուտքը գյուղական հեռախոսային 

ցանց արդիականացման հիմնական ռազմավարությունը։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական և տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     10 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   24 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԿՈՄՈՒՏԱՑԻԱՆ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ, ԿՈՄՈՒՏԱՑԻՈՆ 

ԿԱՅԱՆՆԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-011 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել կոմուտացիոն կապի համակարգերը, կոմուտացիոն կայանները և 

սովորողի մոտ ձևավորել  տարբեր կոմուտացիոն կայանների կառուցվածքային սխեմաներից օգտվելու 

կարողություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  52   ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    20  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   32  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ  

3-10-008 «Էլեկտրակապի միասնական ցանց» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Ներկայացնի  АТСКУ կորդինատային համակարգի տեխնիկական բնութագրերը, կառուցվածքային 

սխեման, կոմուտացիոն և կառավարման կառուցվածքները, ներկայանային միացման կատարման 

ընթացքը։ 

2. Ներկայացնի թվային կոմուտացիոն EWSD և AXE –քաղաքային  թվային կայանների տեխնիկական 

բնութագրերը, կառուցվածքային սխեման, համակարգերի ճարտարապետությունը, կառավարման 

համակարգերը, սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը, կապը բաժանորդների միջև, կապը 

այլ կայանների միջև։ 

3. Ներկայացնի “КВАНТ-Е”, “DRX-4”, “ЭЛКОМ” կայանների տեխնիկական պարամետրերը ըստ 

կայանների, նրանց ճարտարապետությունը, կառուցվածքային սխեմաները, բացատրի 

յուրաքանչյուր կառուցվածքի գործողությունները, առանձին կայանների միջև 
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փոխգործողությունները, կապը բաժանորդների և այլ կայանների միջև, սարքավորումային և 

ծրագրային ապահովումը։ 

 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել  АТСКУ կորդինատային համակարգի տեխնիկական բնութագրերը, 

կառուցվածքային սխեման, կոմուտացիոն և կառավարման կառուցվածքները, ներկայանային միացման 

կատարման ընթացքը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է կոմուտացիայի սահմանումը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում թվային կոմուտացիան, կանալների, հաղորդագրության, փաթեթային կոմուտացիան, 

գ. АТСКУ կոմուտացիոն համակարգի կառուցվածքային սխեմայի վրա բացատրում է յուրաքանչյուր կառուցվածքի 

կատարման գործողությունները, կոմուտացիոն MKC-ի կառուցվածքը,  

դ. կատարում նրա էլեմենտների հանումը և տեղադրումը,  

ե. սխեմայի վրա բացատրում է ներկայանային միացման կատարման ընթացքը, միացումները այլ կայանների հետ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ կտրվեն մի շարք 

առաջադրանքներ АТСКУ  կոմուտացիոն համակարգի առանձնահատկությունների, նրա տեխնիկական 

բնութագրերի, կոմուտացիայի, կանալների կոմուտացիայի, հաղորդագրության և փաթեթային կոմուտացիայի, 

կոմուտացիոն և կառավարման կառուցվածքների, ներկայանային միացումների վերաբերյալ։ 

Ուսանողը պետք է հստակ ներկայացնի АТСКУ կոմուտացիոն կայանի առանձնահատկությունները, նրա 

տեխնիկական բնութագրերը, կոմուտացիոն և կառավարման կառուցվածքները, կոմուտացիայի տեսակները, 

նրանց սահմանումը, կանալների կոմուտացիայի, հաղորդագրության, թվային փաթեթային կոմուտացիոն MKC –ի 

կառուցվածքը, նրա էլեմենտների տեղադրումն ու հանումը, կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց տա 

ներկայանային միացման ընթացքը և միացումները այլ կայանների հետ։ 

  Արդյունքի գնահատումը կկատարվի հարց ու պատասխանի միջոցով։ Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի 

սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     8 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել թվային կոմուտացիոն EWSD և AXE –քաղաքային  թվային կայանների 

տեխնիկական բնութագրերը, կառուցվածքային սխեման, համակարգերի ճարտարապետությունը, կառավարման 

համակարգերը, սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը, կապը բաժանորդների միջև, կապը այլ 

կայանների միջև։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է EWSD և AXE -10 թվային համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում նրանց ճարտարապետությունը, 

գ. կառուցվածքային սխեմաների վրա բացատրում է առանձին կառուցվածքների գործողությունները, 

կառուցվածքների միջև փոխգործողությունները, ազդանշանման գործողությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  կապը բաժանորդների և այլ կայանների միջև,  

ե. հստակ ներկայացնում է սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի EWSD և AXE-10 թվային կոմուտացիոն համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը, 

ճարտարապետությունը, կառուցվածքային սխեմաների վրա բացատրի  առանձին կառուցվածքների 
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գործողությունները, կառուցվածքների միջև փոխգործողությունները, տեղական և այլ կայանների բաժանորդների 

միջև կապի կազմակերպումը, սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական  ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.  Ներկայացնել “КВАНТ-Е”, “DRX-4”, “ЭЛКОМ” կայանների տեխնիկական պարամետրերը ըստ 

կայանների, նրանց ճարտարապետությունը, կառուցվածքային սխեմաները, բացատրում յուրաքանչյուր 

կառուցվածքի գործողությունները, առանձին կայանների միջև փոխգործողությունները, կապը բաժանորդների և 

այլ կայանների միջև, սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է “КВАНТ-Е”, “DRX-4”, “ЭЛКОМ” կայանների տեխնիկական բնութագրերը,  

բ. կառուցվածքային սխեմաների վրա բացատրում է նրանց ճարտարապետությունը,  

գ. ճիշտ է բացատրում յուրաքանչյուր կառուցվածքի գործողությունները, 

դ. հստակ ներկայացնում է  կառուցվածքների, առանձին կայանների միջև փոխգործողությունները, ազդանշանման 

փոխգործողությունները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում կապը բաժանորդների և այլ կայանների միջև,  

զ. հստակ ներկայացնում է սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի КВАНТ-Е, ЭЛКОМ և DRX-4 թվային կոմուտացիոն համակարգերի տեխնիկական բնութագրերը, 

կառուցվածքային սխեմաների վրա բացատրի նրանց ճարտարապետությունը, հստակ ներկայացնի առանձին 

կայանների միջև փոխգործողությունները, ներկայացնի տեղական բաժանորդների և այլ կայանների 

բաժանորդների միջև ինֆորմացիայի փոխանակումը, սարքավորումային և ծրագրային ապահովումը։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական  ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-012 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել ազդանշանի բնութագրերը, նրա վերափոխումը, հաղորդման 

համակարգերը և սովորողի մոտ ձևավորել կապի համակարգերի առանձին տեղամասերում և ամբողջությամբ 

չափումներ կատարելու կարողություններ։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  72  ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    28  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   44  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ  

3-10-008 «Էլեկտրակապի միասնական ցանց» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 
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1. Ներկայացնի ազդանշանի տեսակները, նրանց բնութագրերը, վերափոխման ձևերը։ 

2. Ներկայացնի կանալների հաճախականությամբ բաժանման սկզբունքը, K60 համակարգի 

կառուցվածքային սխեման 

3. Ներկայացնի կանալների ժամանակով բաժանման սկզբունքը  ВД-ИКМ հաղորդման համակարգի 

կառուցվածքային սխեմայի վրա, ներկայացնելով հաղորդման և ընդունման տրակտները։ 

4. Ներկայացնի ИКМ-30   համակարգի կառուցվածքային սխեման և գործողությունները։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել ազդանշանի տեսակները, նրանց բնութագրերը, վերափոխման ձևերը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է ազդանշանների տեսակները, տարբերելով կառավարման և գծային ազդանշանները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում նրանց գործողությունները, 

գ. օսցիլլոգրաֆի վրա ցույց է տալիս ազդանշանների տեսակները, բացատրելով նրանց պարամետրերը,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում խոսքի վերափոխումը, կոդավորման և դեկոդավորման գործողությունները 

կառուցվածքային սխեմաներում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է 

հստակ ներկայացնի ազդանշանների տեսակները, ներկայացնի նրանց գործողությունները, օսցիլոգրաֆի վրա 

ցույց տա ազդանշանի տեսակները, բացատրի նրանց պարամետրերը, կոդավորման և դեկոդավորման 

կառուցվածքները, սխեմայի վրա բացատրի խոսքի վերափոխման փուլերը։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են օսցիլոգրաֆ, ազդանշանի գեներատորներ, կառուցվածքային սխեմաներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել կանալների հաճախականությամբ բաժանման սկզբունքը, K60 համակարգի 

կառուցվածքային սխեման։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է կանալների հաճախականային բաժանումով սկզբունքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում K-60 սարքավորման կառուցվածքային սխեման, առանձին կառուցվածքների 

գործողությունները, անհատական և խմբակային կառուցվածքները,  

գ. հստակ ներկայացնում է գեներատորային սարքավորումները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում դիֆսիստեմայի կառուցվածքային սխեման, հաղորդման և ընդունման տրակտի սխեման,  

ե. կատարում է չափումներ անհատական և խմբակային տրակտում,  

զ. ճիշտ է ներկայացնում կանալի մնացորդային մարման չափումը, թորիչների դասակարգումը,  

է. սխեմաների վրա ցույց է տալիս տարբեր նշանակության թորիչներ, ինքնուրույն գծում թորիչները, ցույց տալով 

նրանց էլեմենտների միացման սկզբունքը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի կանալների հաճախականային բաժանումով սկզբունքը, K-60 սարքավորման կառուցվածքային 

սխեման, առանձին կառուցվածքների գործողությունները, անհատական և խմբակային կառուցվածքները, 

ներկայացնում դիֆսիստեմայի կառուցվածքային սխեման, հաղորդման և ընդունման տրակտի սխեման, կատարի 

անհատական և խմբակային տրակտում չափումներ, ճիշտ ներկայացնի կանալի մնացորդային մարման չափումը, 

թորիչների դասակարգումը, սխեմաների վրա ցույց տա տարբեր նշանակության թորիչներ, իքնուրույն գծում 

թորիչները` ցույց տալով նրանց էլեմենտների միացման սկզբունքները։ 
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Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք 

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են օսցիլոգրաֆ, ազդանշանի գեներատորներ, կառուցվածքային սխեմաներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     10 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.  Ներկայացնել կանալների ժամանակով բաժանման սկզբունքը  ВД-ИКМ հաղորդման համակարգի 

կառուցվածքային սխեմայի վրա, ներկայացնելով հաղորդման և ընդունման տրակտները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է կանալների ժամանակով բաժանման սկզբունքը,  

բ. կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց է տալիս հաղորդման և ընդունման տրակտները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում առանձին կառուցվածքների գործողությունները,  

դ. կատարում է հաղորդման և ընդունման տրակտի ստուգում և չափումներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի կանալների ժամանակով բաժանման սկզբունքը, կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց տա 

հաղորդման և ընդունման տրակտները, ճիշտ ներկայացնի առանձին կառուցվածքների գործողությունները, 

կատարի հաղորդման և ընդունման տրակտի ստուգում և չափումներ։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ВД-ИКМ համակարգի կառուցվածքային սխեման ցանցերի կառուցվածքային 

սխեմաներ, ուսումնական  ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել ИКМ-30   համակարգի կառուցվածքային սխեման և գործողությունները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է ИКМ-30   հաղորդման համակարգի կառուցվածքային սխեման, 

բ. կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց է տալիս հաղորդման և ընդունման տրակտները,  

գ. կոդավորման և դեկոդավորման կառուցվածքային սխեմաների վրա ցույց է տալիս կառուցվածքների 

գործողությունները, 

դ. հստակ բացատրում է ИКМ և КИМ սարքավորումների կառուցվածքային սխեման և նրանց գործողությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի ИКМ-30   հաղորդման համակարգի կառուցվածքային սխեման,կառուցվածքային սխեմայի վրա ցույց 

տա հաղորդման և ընդունման տրակտները, կոդավորման և դեկոդավորման կառուցվածքային սխեմաների վրա 

ցույց տա կառուցվածքների գործողությունները, հստակ բացատրի ИКМ և КИМ սարքավորումների 

կառուցվածքային սխեման և նրանց գործողությունները։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են ցանցերի կառուցվածքային սխեմաներ, գեներատոր, օսցիլոգրաֆ, 

ուսումնական  ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   12 ժամ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-011 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՍՄՇ 3-10-011«Կոմուտացիան 

կապի համակարգերում, կոմուտացիոն կայաններե, ԿՍՄՇ 3-10-012 «Ազդանշաններ և հաղորդման համակարգերե 

մոդուլը։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  72  ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    28  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   44  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԿՍՄՇ 3-10-011«Կոմուտացիան կապի համակարգերում, կոմուտացիոն կայաններ», ԿՍՄՇ 3-10-012 «Ազդանշաններ 

և հաղորդման համակարգեր» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Կարողանա ներկայացնել կայանի և առանձին համակարգերի տեխնիկական շահագործումն ու 

սպասարկումը։ 

2. Կարողանա ներկայացնել տեխնիկական սպասարկման տիպային գործառույթները։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Կարողանա ներկայացնել կայանի և առանձին համակարգերի տեխնիկական շահագործումն ու 

սպասարկումը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա) հստակ ներկայացնում է կայանի և առանձին համակարգերի տեխնիկական շահագործումը ըստ գործող 

հրահանգների,  

բ) ճիշտ է կիրառում տեխնիկական շահագործման և սպասարկման մեթոդները,  

գ) ապահովում է համակարգի և կայանի անվտանգությունը, 

դ) ապահովում է առանձին վթարային ազդանշանման կառուցվածքների անխափան աշխատանքը,  

ե) կատարում է բոլոր տեսակի պրոֆիլակտիկ աշխատանքները սահմանված կարգով,  

զ) ապահովում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է 

ըստ գործող հրահանգների ապահովի կայանի և առանձին համակարգերի տեխնիկական շահագործումը, ճիշտ 

կիրառի տեխնիկական շահագործման և սպասարկման մեթոդները, ապահովի համակարգի և կայանի 

անվտանգությունը, ապահովի առանձին վթարային ազդանշանման կառուցվածքների անխափան աշխատանքը, 

կատարի բոլոր տեսակի պրոֆիլակտիկ աշխատանքները սահմանված կարգով։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են տեխնիկական շահագործման և սպասարկման կանոնագրքեր, ուսումնական 

ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     14 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   22 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Կարողանա ներկայացնել տեխնիկական սպասարկման տիպային գործառույթները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
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ա) հստակ ներկայացնում է տեխնիկական սպասարկման մեջ ընդգրկվող գործառույթները, 

բ) հաստատում է վթարային ազդանշանի ընդունումը, որը տեղեկացնում է տեխնիկական սպասարկման 

անհրաժեշտության մասին, 

գ) հստակ կատարում է վնասվածքի տեղայնացումը, 

դ) կատարում է վնասված կառուցվածքի փոխարինում տիպային փոխարինող էլեմենտով (Ձնի), 

ե) կատարում է նոր  Ձնի-ի թեստավորում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է հստակ 

ներկայացնի տեխնիկական սպասարկման մեջ ընդգրկվող գործառույթները, հաստատի վթարային ազդանշանի 

ընդունումը, հստակ կատարի վնասվածքի տեղայնացում, կատարի վնասված կառուցվածքի փոխարինում 

տիպային փոխարինող էլեմենտով (ТЭЗ), կատարի նոր ТЭЗ-ի թեստավորում։ 

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են օսցիլոգրաֆ, ազդանշանի գեներատորներ, կառուցվածքային սխեմաներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     14 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   22 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԷԼԵԿՏՐԱՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-012 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել կապի համակարգերի սնուցման ընդհանուր դրույթները, 

էլեկտրասնուցման անխափան մատակարարումը, էլեկտրաանվտանգությունը։ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    16  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   20  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

«Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Կարողանա ներկայացնել կապի համակարգերում սնուցման ընդհանուր դրույթները։ 

2. Կարողանա ներկայացնել էլեկտրասնուցման սարքավորումների տեղադրումը և հոսանքաբաշխիչ 

ցանցը։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Կարողանա ներկայացնել կապի համակարգերում սնուցման ընդհանուր դրույթները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա) հստակ ներկայացնում է կապի համակարգերում սնուցման ընդհանուր դրույթները, 

բ) կատարում է առանձին սարքավորումների նոմինալ լարումների չափումները,  

գ) սխեմաների վրա բացատրում է փոփոխական լարման վերափոխումը հաստատուն լարման, 

դ) ցույց է տալիս հարթեցնող թորիչի կառուցվածքը և նրա գործողությունները։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է 

հստակ ներկայացնի կապի համակարգերում և կառուցվածքներում էլեկտրասնուցման ընդհանուր դրույթները, 

կատարի համակարգի առանձին լարումների չափումներ համապատասխանեցնելով նոմինալ լարումներին, 
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օգտագործելով համապատասխան չափիչ գործիքներ, սխեմաների վրա ցույց տա ուղղիչ սարքերի աշխատանքի 

սկզբունքը, նրանց էլեմենտները, գծագրի վրա ցույց տա հարթեցնող թորիչների աշխատանքի սկզբունքը, 

բացատրի փոփոխական լարման վերափոխումը հաստատուն լարման։ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների միջոցով։  

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

է կատարի բոլոր առաջադրանքները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան սխեմաներ, չափիչ գործիքներ, հարթեցնող թորիչներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     8 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Կարողանա ներկայացնել էլեկտրասնուցման սարքավորումների տեղադրումը և հոսանքաբաշխիչ 

ցանցը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա) տեղադրում և մոնտաժում է ակումլյատորային  մարտկոցները, համապատասխան գծագրերի , 

բ) ստուգում է լուծույթի խտությունը, կատարում չափումներ, 

գ) համաձայն գծագրերի տեղադրում է ուղղիչ սարքավորումները, 

դ) կատարում է հոսանքատար բաշխիչ ցանցի մոնտաժում, 

ե) կատարում է մարտկոցների լիցքավորման աշխատանքներ, 

զ) հստակ ներկայացնում է հոսանքաբաշխիչ ցանցի սխեմաները, 

է) բոլոր աշխատանքների կատարման ժամանակ պահպանում է անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է համաձայն 

համապատասխան գծագրերի տեղադրի և մոնտաժի ակումլյատորային մարտկոցները, պատրաստի 

ակումլյատորային լուծույթ, ստուգի լուծույթի խտությունը, կատարի չափումներ, համաձայն գծագրերի տեղադրի 

ուղղիչ սարքավորումները, կատարի հոսանքատար բաշխիչ ցանցի մոնտաժում, կատարի մարտկոցների 

լիցքավորման աշխատանքներ, ներկայացնի հոսանքաբաշխիչ ցանցի սխեմաները, պահպանի անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնները։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են օսցիլոգրաֆ, ազդանշանի գեներատորներ, կառուցվածքային սխեմաներ, 

ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     8 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒ ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-013 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից չափիչ տեխնոլոգիաները հեռահաղորդակցությունում, 

կապի սարքավորումների գործողությունները, թեստավորման և ախտորոշման տեխնոլոգիական մոտեցումները,  

սովորողի մոտ ձևավորել կապի սարքավորումների թեստավորման և ախտորոշման վերաբերյալ կարողություններ։ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    14  ժամ 

Գործնական աշխատանք ̀   22  ժամ 
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ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԿՍՄՇ  3-10-007 «Կապի ցանցեր», ԿՍՄՇ 3-10-011«Կոմուտացիան կապի համակարգերում, կոմուտացիոն 

կայաններ» մոդուլները։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է. 

1. Կարողանա ներկայացնել կապի համակարգերում սնուցման ընդհանուր դրույթները։ 

2. Կարողանա ներկայացնել էլեկտրասնուցման սարքավորումների տեղադրումը և հոսանքաբաշխիչ 

ցանցը։ 

3. Բնութագրել ախտորոշման և թեստավորման տեխնոլոգիական մոտեցումը, կատարել կապի 

ցանցերում և հաղորդման համակարգերում համապատասխան չափումներ, ախտորոշել 

սարքավորումների վնասվածքները, դրանք ծնող պատճառները։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Ներկայացնել համակարգային չափիչ սարքավորումները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է համակարգային չափիչ սարքավորումները, որոնք ապահովում են ցանցի 

ամբողջական և նրա առանձին հանգույցներում համալարումը,  

բ.կատարում է չափումներ ժամանակակից էլեկտրակապի տարբեր մասերում,  

գ. կատարում է սիմետրիկ կաբելների պարամետրերի չափումը համակարգերի հաղորդման, ընդունման 

տրակտում, առանձին կառուցվածքներում վնասվածքների վերացումից հետո, 

դ. կատարում է քաղաքային հեռախոսային ցանցերում մալուխների պարամետրերի չափումը, օպտա-թելային 

մալուխների չափումը, կիրառելով չափման մեթոդները, օգտագործելով համապատասխան չափիչ տեխնիկա։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է 

հստակ ներկայացնի համակարգային չափիչ սարքավորումները, կատարի չափումներ ժամանակակից 

էլեկտրակապի տարբեր մասերում, կատարի սիմետրիկ կաբելների պարամետրերի չափումը համակարգերի 

հաղորդման, ընդունման տրակտում, կաբելների պարամետրերի չափումը համակարգերի հաղորդման, ընդունման 

տրակտում, առանձին կառուցվածքներում վնասվածքների վերացումից հետո, կատարի քաղաքային հեռախոսային 

ցանցերում մալուխների պարամետրերի չափում, օպտա-թելային մալուխների չափում, կիրառելով չափման 

մեթոդները, օգտագործելով համապատասխան չափիչ տեխնիկա։ 

 Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով։  Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված 

կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր 

առաջադրանքները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան չափիչ գործիքներ, ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     4 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել շահագործողական չափիչ սարքավորումները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է շահագործողական չափիչ սարքավորումները, որոնք ապահովում են ցանցի առանձին 

հանգույցներում որակական շահագործումը, մոնտաժային աշխատանքների և անսարքությունների օպերատիվ 

փնտրման ուղեկցմամբ, թվարկելով համակարգային և շահագործողական սարքավորումները, 

բ. հստակ ներկայացնում է թելա-օպտիկական հաղորդման միջավայրի հաղորդման վերլուծության համար 

օգտագործվող չափիչ սարքավորումները։ 

 

 



 42

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և ցուցադրության միջոցով։ Ուսանողը պետք է 

ներկայացնի շահագործողական չափիչ սարքավորումները թվարկելով համակարգային և շահագործողական 

սարքավորումները, հստակ  ներկայացնի թելա-օպտիկական հաղորդման միջավայրի հաղորդման վերլուծության 

համար օգտագործվող չափիչ սարքավորումները։ 

 Արդյունքի  կհամարվի ձեռքբերված, եթե բոլոր հարցերին տրվել է ճիշտ պատասխան։ 

 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան չափիչ սարքեր, ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     4 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.  Բնութագրել ախտորոշման և թեստավորման տեխնոլոգիական մոտեցումը, կատարել կապի 

ցանցերում և հաղորդման համակարգերում համապատասխան չափումներ, ախտորոշել սարքավորումների 

վնասվածքները, դրանք ծնող պատճառները։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. հստակ ներկայացնում է ախտորոշման և թեստավորման տեխնոլոգիական մոտեցումը, 

բ. հայտնաբերում է կապի ցանցերում և հաղորդման համակարգերի անհատական և խմբակային 

սարքավորումներում առաջացած վնասվածքները,  

գ. կատարում է չափումներ, կիրառելով չափման տարբեր գործիքներ և մեթոդներ, 

դ.ախտորոշում է վնասվածքի պատճառները և վերացնում դրանք, 

ե. կատարում է կրկնակի չափումներ և թեստավորման միջոցով համեմատում գոյություն ունեցող նորմատիվների 

հետ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի յուրացումը գնահատելու նպատակով ուսանողին կտրվեն մի շարք առաջադրանքներ։ Ուսանողը պետք է 

հստակ ներկայացնի ախտորոշման և թեսթավորման տեխնոլոգիական մոտեցումը, հայտնաբերի կապի 

ցանցերում և հաղորդման համակարգերի անհատական և խմբակային սարքավորումներում առաջացած 

վնասվածքները, կատարի չափումներ, կիրառելով չափման տարբեր գործիքներ և մեթոդներ, ախտորոշի 

վնասվածքի պատճառները, վերացնի դրանք, կատարի կրկնակի չափումներ և թեսթավորման միջոցով 

համեմատի գոյություն ունեցող նորմատիվների հետ։ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով։  Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված 

կլինի սահմանված չափանիշների կատարման վրա, որի համար ուսանողը պետք է կատարի բոլոր 

առաջադրանքները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան չափիչ սարքեր, ուսումնական ձեռնարկ, տեղեկատու 

գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ       «GSM ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԳԼՈԲԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՑԱՆՑ» 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ̀            ԿՍՄՇ 3-10-014 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ̀   

Մոդուլի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից շարժական կապի աշխատանքի սկզբունքը, GSM  

համակարգի ճարտարապետությունը, առանձին կառուցվածքների գործողությունները և  սովորողի մոտ ձևավորել 

շարժական բաժանորդների ինֆորմացիայի փոխանակման, շարժական կապի տեխնիկական շահագործման և 

սպասարկման վերաբերյալ կարողություններ։ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ̀  36 ժամ 

Տեսական ուսուցում ̀    12  ժամ 
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Գործնական աշխատանք ̀   24  ժամ 
ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`  Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԿՍՄՇ  3-10-007 «Կապի ցանցեր», ԿՍՄՇ 3-10-012 «Ազդանշաններ և հաղորդման համակարգեր», ԿՍՄՇ 3-10-011 
«Կոմուտացիան կապի համակարգերում, կոմուտացիոն կայաններ» մոդուլները։ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ̀

      Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է 

1. Կառուցվածքային սխեմայի վրա ներկայացնի GSM համակարգի ճարտարապետությունը։ 

2. Ներկայացնի շարժական բաժանորդների միջև ինֆորմացիայի փոխանակումը, ֆիքսված կապի  

բաժանորդի կանչը շարժական բաժանորդին։ 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ̀        

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.  Կառուցվածքային սխեմայի վրա ներկայացնել GSM համակարգի ճարտարապետությունը։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կառուցվածքային սխեմայի վրա հստակ ներկայացնում է  GSM համակարգի ճարտարապետությունը,  

բ. բացատրում է առանձին կառուցվածքների աշխատանքի սկզբունքը, 

գ. հստակ ներկայացնում է բազային կայանների և նրանց հսկիչների աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական 

շահագործումն ու սպասարկումը համաձայն գոյություն ունեցող հրահանգավորման` ապահովելով 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի և ցուցադրման միջոցով։։ Ուսանողը պետք է 

կառուցվածքային սխեմայի վրա հստակ ներկայացնի  GSM համակարգի ճարտարապետությունը,բացատրի 

առանձին կառուցվածքների աշխատանքի սկզբւնքը,  բազային կայանների և նրանց հսկիչների աշխատանքի 

սկզբունքը, տեխնիկական շահագործումն ու սպասարկումը համաձայն գոյություն ունեցող հրահանգավորման` 

ապահովելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները։ 

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

պետք է կատարի բոլոր առաջադրանքները։ 
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Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական ձեռնարկ, 

տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել շարժական բաժանորդների միջև ինֆորմացիայի փոխանակումը, ֆիքսված կապի  

բաժանորդի կանչը շարժական բաժանորդին։ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  կառուցվածքային  սխեմայի վրա հստակ ներկայացնում է  շարժական բաժանորդների միջև ինֆորմացիայի 

փոխանակումը, 

բ. սխեմայի վրա հստակ ներկայացնում է ֆիքսված կապի բաժանորդի կանչի սպասարկումը շարժական 

բաժանորդին, բացատրելով ներքին ինտերֆեյսների նշանակությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվելու է հարց ու պատասխանի և ցուցադրության միջոցով։ Ուսանողը պետք է 

կառուցվածքային  սխեմայի վրա հստակ ներկայացնի  շարժական բաժանորդների միջև ինֆորմացիայի 

փոխանակումը, սխեմայի վրա ցույց տա ֆիքսված կապի բաժանորդի կանչի սպասարկումը շարժական 

բաժանորդին, բացատրելով ներքին ինտերֆեյսների նշանակությունը։ 

 Արդյունքի  կհամարվի ձեռքբերված, եթե բոլոր հարցերին տրվել է ճիշտ պատասխան։ Արդյունքի ձեռքբերումը 

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

առաջադրանքները։ 



 44

 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների միջոցով։ 

Ուսուցման համար անհրաժեշտ են համապատասխան կառուցվածքային սխեմաներ, ուսումնական ձեռնարկ, 

տեղեկատու գրականություն։ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`     6 ժամ 

Գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

 

 


