
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

 

 

 

 

 

 

2915 «ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

 ՀԱՎԱՔԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ   

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

 

 

 

ԵՐԵՎԱՆ    2010 



                                                                                     
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ 

àôêàôØÜ²Î²Ü   äÈ²Ü 

         §î»ËÝÇÏ¦ áñ³Ï³íáñÙ³Ùµ Ù³ëÝ³·»ïÇ å³ïñ³ëïման 
 

              Ø³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ` 2915 «Գազամատակարարման  
     սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագործում» 

 
 
 
 

I.  àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ Ä²Ø²Ü²Î²òàôÚòÀ 
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û·áëïáë II. Ä³Ù³Ý³ÏÇ µÛáõç»Ý /ß³µ³ÃÝ»ñáí/ 
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ÎðÂàôÂÚàôÜÀª     ØÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý                                                     

Ø²êÜ²¶ºîÆ àð²Î²ìàðàôØÀ ª î»ËÝÇÏ 

ÎðÂàôÂÚ²Ü ÐÆØøÀª ØÇçÝ³Ï³ñ·     

àôêàôòØ²Ü îºìàÔàôÂÚàôÜÀª    3 ï³ñÇ 

ÎðÂàôÂÚ²Ü ÒºìÀ`    ²éÏ³                      

                                          



 
 
 
 

 

III. àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ äÈ²ÜÀ 

N 
 
 

²é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ùá¹áõÉÝ»ñÁ 

²ï»ëï³íáñáõÙ Áëï 
ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 

àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ 
(Å³Ù) 

´³ßËáõÙÝ Áëï Ïáõñë»ñÇ ¨ ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ 

øÝÝáõÃ. 
êïáõ- 
·³ñù 

Îáõñë. 
³ßË. 

ä³ñï³¹Çñ Éë³ñ³Ý³ÛÇÝ µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝ 2- ñ¹ Ïáõñë 3-ñ¹ Ïáõñë 4-ñ¹ Ïáõñë 

ÀÝ¹³-
Ù»ÝÁ 

²Û¹ ÃíáõÙ 3-ñ¹ 
ÏÇë. 
16 

ß³µ 

4-ñ¹ 
ÏÇë. 
16 

ß³µ. 

5-ñ¹ 
ÏÇë. 
16 

ß³µ. 

6-ñ¹ 
ÏÇë. 
16 

ß³µ. 

7-ñ¹ 
ÏÇë. 
14 

ß³µ. 

8-ñ¹ 
ÏÇë 
10 

ß³µ. 

î»ë³Ï. 
áõëáõóáõÙ 

È³µáñ. ¨ 
·áñÍÝ. 
³ßË 

ê»ÙÇÝ³ñ 
å³ñ³å-

ÙáõÝù 

1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð ºì  êàòÆ²È-îÜîºê²¶Æî²Î²Ü              
1.1 Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   3;4ï  72 54 18  36 36     
1.2 îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   3ï  54 40 10 4 28 26     
1.3 ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ   4ï  54 48  6 26 28     
1.4 Æñ³íáõÝùÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ    36 30  6 18 18     
1.5 ä³ïÙáõÃÛáõÝ   3ï  54 46  8 28 26     
1.6 èáõë³ó É»½áõ   3;4ï  72 8 64  36 36     
1.7 úï³ñ É»½áõ   3;4ï  72 12 60  36 36     
1.8 üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³  3-6ï  176  176  44 44 44 44   
 ÀÜ¸²ØºÜÀ    590 238 328 24 252 250 44 44   
2. Ø²ÂºØ²îÆÎ²Î²Ü ºì  ÀÜ¸Ð²Üàôð ´Ü²¶Æî²Î²Ü              
2.1 ¾ÏáÉá·Ç³ÛÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  3ï  72 54 18  36 36     
2.2 ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ñï³Ï³ñ· 

Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ 
 4ï  

72 
54  18 

36 36     

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    144 108 18 18 72 72     
3. ²è²Üòø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð              
3.1 Ð³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ  3ï  54 36 18  54      

3.2 ²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ ¨ ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ  4ï  108 54 54  82 26     
3.3 Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ûå»ñ³ïáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñ  4ï  72 18 54  34 38     
3.4 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ   4ï  72 32 40  18 54     
 ÀÜ¸²ØºÜÀ    306 140 166  188 118     
4. ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü              
4.1 Ճարտարագիտական գեոդեզիա և շինարարական 

աշխատանքների կազմակերպում  

 3ï  
128 

56 
 

72  
64 64     

4.2 Կենսագործունեության անվտանգություն  5,6ï  108 38 70   48 16 44   

4.3 Չափագիտություն  5,6ï  108 54 54    48 60   
4.4 Ստանդարտացում և սերտիֆիկացում  5,6ï  108 54 54    54 54   

4.5 Աշխատանքի նորմավորում և նախահաշիվ  5,6ï  108 54 54    54 54   

4.6 Բնական և արհեստական գազեր  5,6ï  160 80 80    80 80   

4.7 Գազամատակարարաում և   օդափոխություն  5,6ï  160 80 80    80 80   

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    880 416 464  64 112 332 372   
5. Ð²îàôÎ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü              
5.1 Կենցաղային գազային սարքավորումների ավտոմատ 

համակարգեր 
 5,6,7ï  

180 
90 90  

  90 70 20  

5.2 Գազային տնտեսության սարքերի և համակարգերի շահագործում  5,6,7ï  180 78 102    90 70 20  
5.3 Եռակցման գործի հիմունքներ  7,8ï  196 70 126      158 38 

5.4 Գազային տնտեսության շինարարական մոնտաժային 
աշխատանքներ 

 7,8ï  
180 

70 110  
    102 78 



 
 
 
 

 

5.5 Գազային ցանցեր, սարքավքարումներ և կաթսայական 
ագրեգատներ 

 7,8  
180 

70 110  
    102 78 

5.6 Կենցաղային գազային սարքերի տեղակայում և շահագործում  7,  196 70 126      102 94 

 ÀÜ¸²ØºÜÀ    1112 448 664    180 140 504 288 
6. ÀÜîðàìÆ    72         72 
 ä²Ðàôêî²ÚÆÜ  Ä²Øºð    64     24 20 20   
 ÊàðÐð¸²îìàôÂÚàôÜÜºð    300          
 ÀÜ¸²ØºÜÀ    3168 1350 1640 42 576 576 576 576 504 360 
 Þ³µ³Ãí³  Å³Ù»ñÇ  ù³Ý³ÏÁ        36 36 36 36 36 36 

 

 
 

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

ò²ÜÎÀ 
1. Վարվեցողության հիմունքներ    Î²´ÆÜºîÜºð 

2. Քարտեզագրություն   1 Ð³Ûáó É»½íÇ ¨ ËáëùÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ, 

    2 úï³ñ É»½íÇ 
    3 ÈÇÝ·³ýáÝ³ÛÇÝ 
    4 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ 
    5 ²Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý 
 V. äð²ÎîÆÎ² ÎÇë³ÙÛ³Ï Þ³µ³Ã 6 Ð³Ù³Ï³ñ·Çã³ÛÇÝ 
1 àôëáõÙÝ³Ï³Ý 5;6,7,8 11 7 ¶Í³·ñáõÃÛ³Ý 
2 Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 8 16   
      
 ÀÜ¸²ØºÜÀ  27   
 
 

VI. àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü ²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ                              
                        

ºñÏáõ Ñ³Ù³ÉÇñ å»ï³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ¨ Ñ³ïáõÏ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  Ùá¹áõÉÝ»ñÇó  
 

 È²´àð²îàðÆ²Üºð 
1 ¶³½³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ É³µáñ³ïáñÇ³ 
2 â³÷Çã ë³ñù»ñÇ É³µáñ³ïáñÇ³ 
 ²ðÐºêî²ÜàòÜºð 
1 ö³Ï³Ý³·áñÍ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³Ýáó 
2 ºé³ÏóÙ³Ý ³ñÑ»ëï³Ýáó 
 Ø²ð¼²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð 
1 Ø³ñ½³¹³ÑÉÇ× 
2 Ø³ñ½³Ññ³å³ñ³Ï 

 
VIII. àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²ÜÆ ä²ð¼²´²ÜàôØÜºð 

1. àôë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³  ̈ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  í»ñ³ÑëÏ»Éáõ  Ýå³ï³Ïáí, Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ 
Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ  ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ÁÝÃ³óÇÏ /ÙÇç³ÝÏÛ³É/  ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëïáõ·³ñùÝ»ñ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: êïáõ·³ñùÝ»ñÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï³ñµ»ñ³Ïí³Í, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý 
³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:  Àëï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ª  ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Á: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ 
ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:  

2. È³µáñ³ïáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ,  ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ, ·áñÍÝ³Ï³Ý, ë»ÙÇÝ³ñ,   ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ,ÇÝãå»ë Ý³¨  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñ³Í ³é³ÝÓÇÝ 
³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ·Íáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, Ïáõñë³ÛÇÝ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý  ̈³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï  áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáõÙµÁ  µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ µ³Å³Ýí»É »ÝÃ³ËÙµ»ñÇª Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ ³éÝí³½Ý 8 áõë³ÝáÕª »ÉÝ»Éáí áõëáõó³ÝíáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÇó:  Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ»ï /³ÝÑ³ï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ, áõëáõóÙ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ó¨»ñ ¨ ³ÛÉÝ/: àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç 
áñáßÙ³Ùµ ³é³ÝÓÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ï»ë³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ  ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É Ñáëù³ÛÇÝ  å³ñ³åÙáõÝùÇ  Ó¨áí:  àôëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßáõÙÝ»ñÝ áõ »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ëÏ½µáõÙ ùÝÝ³ñÏáõÙ ¿ ùáÉ»çÇ ËáñÑáõñ¹Á, Ñ³ëï³ïáõÙ` ïÝûñ»ÝÁ: 

3. Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ß³µ³ÃÁ  4 Å³Ù, áñáßáõÙ ¿ ùáÉ»çÁ: ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í  
      Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ÇñÁ  Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿ ùáÉ»çÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 
4. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃÁ  Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É  Ý³  ̈ ³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ  Ó¨»ñáíª Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõÙ, ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ, 

ËÙµ³ÏÝ»ñáõÙ: 



 
 
 
 

 

5. àôëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, »ÉÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»Éª å³ñï³¹Çñ å³Ñå³Ý»Éáí ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý, Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý, åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, 
³ñÓ³Ïáõñ¹Ç  

    ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ:  
6. ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á: 
7. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: 
8. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ  ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ùáÉ»çÁª  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý: 
9. àôëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³çáñ¹³µ³ñª å³Ñå³Ý»Éáí  åÉ³Ýáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  

Å³ÙÏ»ïÁ   Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»Õ³ß³ñÅ»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÝáõÛÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ  ÁÝÃ³óùáõÙ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ó  ̈³í³ñïíáõÙ ¿ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ùµª ·Ý³Ñ³ïáõÙáí: 
10. Ü³Ë³³í³ñï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý ³Ýó ¿ Ï³óíáõÙ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³ñ·áí, áõëáõÙÝ³Ï³Ý åÉ³Ýáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 
11. øáÉ»çÁ, »ÉÝ»Éáí  ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É  Éñ³óáõóÇã Ï³µÇÝ»ïÝ»ñ, Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Éë³ñ³ÝÝ»ñ: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ²é³Ýóù³ÛÇÝ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
Øà¸àôÈÆ  ²Üì²ÜàôØÀ`    §Ð²Ôàð¸²Îò²Î²Ü ÐØîàôÂÚàôÜÜºð¦ 
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`     ÐÐ  4 - 09 - 001                       
Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`   54 Å³Ù 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ                  36 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝù       18 Å³Ù 
Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ` Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային ու 
մասնագիտական գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև անձնական կյանքում արդյունավետ և ակտիվ 
հաղորդակցվելու կարողություններ։ 

Øáõïù³ÛÇÝ պահանջները` Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 
պետք չեն։ 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` 
1. ê³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ. 

2. ´³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É å³ñ½ Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ ï»ùëï»ñÇ մ³ëÇÝ . 
3. Ü³Ë³Ó»éÝ»É, å³Ñå³Ý»É, »½ñ³÷³Ï»É »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ. 
4. Ø»ÏÝ³µ³Ý»É ëË»Ù³Ý»ñ, ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ, ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñ, ù³ñï»½Ý»ñ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñ. 
5. Î³ï³ñ»É ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙ: 

¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á` 
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:  
²ð¸ÚàôÜø 1.  ê³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³.  ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ. 
µ. ×Çßï ¿ åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ ÏÇñ³éáõÙ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í 

áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ. 
·.  ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò  
êáíáñáÕÇÝ ÏÑ³ÝÓÝ³ñ³ñíÇ ë³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, åÉ³Ý³íáñ»É ¨ 

ÏÇñ³é»É áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ë³ÑÙ³Ý»É áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ: Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ:  

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 

àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
-  ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª                    4 Å³Ù 
-  ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ  2 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 2. ´³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ Ï³ï³ñ»É å³ñ½ Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ ï»ùëï»ñÇ 

Ù³ëÇÝ: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. û·ï³·áñÍáõÙ ¿ µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ ËáëùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ. 
µ. Ï³ï³ñí³Í Ñ³Õáñ¹áõÙÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ å³ñ½ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, Ï³ñÍÇùÝ»ñ Ï³Ù ·³Õ³÷³ñÝ»ñ. 
·. ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³óáõÙ-ËÙµ³íáñáõÙÁ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ¿ Ï³ï³ñáõÙ. 
¹. Ñ³Õáñ¹áõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ Éë³ñ³ÝÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò  
êáíáñáÕÇÝ ÏÑ³ÝÓÝ³ñ³ñíÇ µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ Ï³ï³ñ»É å³ñ½ 

Ã»Ù³Ý»ñÇ ¨ ï»ùëï»ñÇ Ù³ëÇÝ: Îïñí»Ý ÙÇ ß³ñù Ã»ëï³ÛÇÝ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
Ï³é³ç³¹ñí»Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý  Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ËÙµ³íáñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ 
ËáëùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³ÍÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 



 
 
 
 

 

²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª ³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:  

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
- ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª   8 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª  2 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 3. Ü³Ë³Ó»éÝ»É, å³Ñå³Ý»É, »½ñ³÷³Ï»É »ñÏËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 

  ³. ×Çßï ¿ ÏÇñ³éáõÙ §³ÏïÇí áõÝÏÝ¹ñÙ³Ý¦ Å³Ù³Ý³Ï û·ï³·áñÍíáÕ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.         
å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ó·ïáõÙÁ 

-   ·ñ³éáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÁ 
-   ³Ù÷á÷»ÉÁ. 

µ. ³½³ï Ó¨áí Ó¨³Ï»ñåáõÙ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ, å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, ï»ë³Ï»ïÝ»ñÝ áõ 
Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ. 

·. óáõó³µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ùá½»Éáõ Ñëï³ÏáõÃÛáõÝ. 
¹. Ï³ï³ñáõÙ ¿ ×Çßï ³Ù÷á÷áõÙ (»½ñ³÷³ÏáõÙ): 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò  
êáíáñáÕÇÝ Ï³é³ç³¹ñí»Ý Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñ, áñï»Õ Ï³ñáÕ ¿ å³ßïå³Ý»É Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ,  Ïïñí»Ý 

ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ Ñ³Ùá½»Éáõ, Çñ ËáëùÝ ³Ù÷á÷»Éáõ,  »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 
³Ý»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É: 

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, 

³é³ç³¹ñíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ ¨ ¹»ñ³ÛÇÝ Ë³Õ»ñª 
³é³í»É³·áõÛÝë ÝÙ³Ý³óí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇÝ: àõëáõóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ µ»ñíáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ:  

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
- ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª   8 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª  4 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 4.  Ø»ÏÝ³µ³Ý»É ëË»Ù³Ý»ñ, ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ, ¹Ç³·ñ³Ù³Ý»ñ, ù³ñï»½Ý»ñ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý³Ë³ÝßáõÙ ëË»Ù³Ý»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ, ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñÇ, ù³ñï»½Ý»ñÇ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñÇ 

Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨   Ýñ³Ýó ÙÇç¨ »Õ³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
µ. Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ËáëùÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³éáõóí³Íù: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò  
àôë³ÝáÕÇÝ  ³é³ç³¹ñíáõÙ »Ý ëË»Ù³Ý»ñ, ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ, ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñ, ù³ñï»½Ý»ñ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñ, 

Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ »Õ³Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ 
Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: 

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝáñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, 

ëË»Ù³Ý»ñÇ, ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ, ¹Ç³·ñ³ÙÝ»ñÇ, ù³ñï»½Ý»ñÇ ¨ ÝÏ³ñÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ÎÇñ³éíáõÙ »Ý Ó¨³ÃÕÃ»ñ, 
Ó¨³ã³÷»ñ, ³ÛÉ ¹Çï³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ: 

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
- ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª               4 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª  4 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 5.  Î³ï³ñ»É ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ï³ñµ»ñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ Áëï Ýñ³Ýó Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý.  
       -   ¹ÇÙáõÙ 
       -   ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (ïñí³Í ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ýáñÙ³ïÝ»ñáí) 
       -   å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý Ý³Ù³ÏÝ»ñ 
       -   ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ 



 
 
 
 

 

        -  »ñ³ßË³íáñ³·Çñ ¨ ³ÛÉÝ. 
µ. ×Çßï ¿ Ý³Ë³ÝßáõÙ ï³ñµ»ñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ï»ÕÁ ¨ ¹»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò  
àôë³ÝáÕÇÝ  ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ  ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ` å³Ñ³Ýç»Éáí  Áëï Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÙµ³íáñáõÙ 

¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñáõÙ` Áëï ï»ë³ÏÝ»ñÇ: 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ, ï³ñµ»ñ 

÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý, ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí: 
ÎÇñ³éíáõÙ »Ý Ó¨³ÃÕÃ»ñ, Ó¨³ã³÷»ñ, ³ÛÉ ¹Çï³ÏïÇÏ ÝÛáõÃ»ñ: 

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
- ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª          12 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñª     6 Å³Ù 

 

Øà¸àôÈÆ  ²Üì²ÜàôØÀ`    §²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ ºì ²è²æÆÜ ú¶ÜàôÂÚàôÜ¦ 
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`        ²²ú 4- 09 – 002 
Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`         108 Å³Ù 
- î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ                      54 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝù           54 Å³Ù 
Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`                                  
 Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇ Ùáï Ó¨³íáñ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý-

·áõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý, ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ³é³çÇÝ 
û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`  
²Ûë Ùá¹áõÉÁ  Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ å»ïù ã»Ý: 
àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` 
1. ÇÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ. 
2. ÇÙ³Ý³É ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÝáñÙ»ñÁ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ 
3. ÇÙ³Ý³É ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ¨ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 
4. óáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ:  
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á` 
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:  
²ð¸ÚàôÜø 1. ÆÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ. 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ.  
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 

Ý»ñùÇÝ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý Ñ»ï 

Ï³åí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ. 
¹. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý 

ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ó¨»ñÁ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ:  
». ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ¹Åµ³Ëï ¹»åù»ñÇ ¨ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛ³Ý, 

÷³ëï³ÃÕÃ³íáñÙ³Ý ¨ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ï³ñ·Á. 
½. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ 

å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:  
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 



 
 
 
 

 

àõë³ÝáÕÇÝ ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñó»ñ Ï³é³ç³¹ñí»Ý ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ  ûñ»ÝùÝ»ñÇ, 
³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É:  

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿, »Ã» áõë³ÝáÕÁ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ÝÛáõÃÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ÇÙ³óáõÃÛáõÝ, 
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:  

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ³ßË³ï³ÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ûñ»ÝùÝ»ñ, ³ÛÉ 

ÝáñÙ³ïÇí ³Ïï»ñ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ, Éñ³óíáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ:  
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙª 18 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 2. ÆÙ³Ý³É ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÝáñÙ»ñÁ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ÏñÃ³Ï³Ý 

Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 

å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿É»Ïïñ³³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ ¨ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ:  
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
àõë³ÝáÕÇÝ ÏïñíÇ Ã»ëÃª áã å³Ï³ë 10 Ñ³ñó»ñáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ñóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³éÝí³½Ý 3 

å³ï³ëË³Ýáí, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ×Çßï ¿: àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÝßÇ, Ã» Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñóáõÙ áñÝ ¿ 
×Çßï å³ï³ëË³ÝÁ:  

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ ÏÑ³Ù³ñíÇ µ³í³ñ³ñ, »Ã» Ã»ëÃÇ Ñ³ñó»ñÇÝ ïñí»Ý ³ÝëË³É å³ï³ëË³ÝÝ»ñ:  
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: àõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É áõëáõÙÝ³Ï³Ý 

·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí 
û·ï³·áñÍíáÕ ÙÇçáóÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:  

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙª                  9 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùª         18 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 3. ÆÙ³Ý³É ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ¨ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ë³ÝÇï³ñÇ³ÛÇ ¨ ÑÇ·Ç»Ý³ÛÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ãí³ñÏáõÙ ³ÕÙáõÏÇó ¨ óÝóáõÙÝ»ñÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÁ.  
¹. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Éáõë³íáñí³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ¨ ÝáñÙ»ñÁ: 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáó 
²ñ¹ÛáõÝùÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ Ã»ëÃÇ ÙÇçáóáí, áñÁ å³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ ¹³ë³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇÝ 

Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ¨ ÑÇ·Ç»ÝÇÏ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ûñ·³ÝÇ½ÙÇ íñ³ ³½¹áÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ 
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï ³é³ç³óáÕ ÑÝ³ñ³íáñ  íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÁ: ²é³ÝÓÇÝ 
Ñ³ñó»ñáí å³ñ½³µ³Ýí»Éáõ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ íÝ³ë³Ï³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ ¨ 
¹ñ³ÝóÇó å³ßïå³Ýí»Éáõ ù³ÛÉ»ñÁ: 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» Ã»ëÃÇ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³éÝí³½Ý 60 
ïáÏáëáí: 

Ø»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ é»ëáõñëÝ»ñÁ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É óáõó³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, 

áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
àôëáõóÙ³Ý »ñ³ßË³íáñí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ               18 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù       18 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 4.  òáõó³µ»ñ»É ³é³çÇÝ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ:  
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ óáõó³¹ñáõÙ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ßÝã³éáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ. 
µ. ×Çßï ¿ óáõó³¹ñáõÙ ëñïÇ ³ßË³ï³ÝùÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ. 
·. ×Çßï ¿ óáõó³¹ñáõÙ ³ñÛ³Ý ÑáëùÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ×Çßï ¿ ¹ÝáõÙ íÇñ³Ï³å. 



 
 
 
 

 

¹. ×Çßï ¿ íÇñ³Ï³åáõÙ Ïáïñí³ÍùÝ»ñÁ. 
». ×Çßï ¿ óáõó³¹ñáõÙ ³Ûñí³ÍùÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý óáõó³µ»ñáõÙÁ. 
½. ×Çßï ¿ óáõó³¹ñáõÙ ¿É»Ïïñ³Ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
àõë³ÝáÕÁ ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáÕáõÃÛáõÝáí å»ïù ¿ óáõÛó ï³ ÙÇ ù³ÝÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý 

óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñ·Á:  
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ÏÑ³Ù³ñíÇ, »Ã» ×Çßï óáõó³µ»ñíÇ ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝÁ:  
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜ ºì èºêàôðêÜºð 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ï³Ýù: àõëáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ³é³çÇÝ 

û·ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ï»ë³ýÇÉÙ»ñ, óáõó³å³ëï³éÝ»ñ, ³é³çÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñ 
¨ ³ÛÉÝ:  

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²Î 
- ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝª 9 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýùª 18 Å³Ù 
 

 

Øà¸àôÈÆ  ²Üì²ÜàôØÀ §Ð²Ø²Î²ð¶â²ÚÆÜ úäºð²îàðàôÂÚ²Ü ÐÆØàôÜøÜºð¦ 
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ`         ÐúÐ  4 - 09 - 003 
Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`         72 Å³Ù     
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`            18 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`     54 Å³Ù 
Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ` ²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ï³É ï³ññ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ MICROSOFT WORD 

ï»ùëï³ÛÇÝ ËÙµ³·ñÇ Ù³ëÇÝ, áõë³ÝáÕÇ Ùáï ½³ñ·³óÝ»É ï»ùëï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý, 
ËÙµ³·ñÙ³Ý, ¹ñ³Ýó ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý áõ Ó¨³íáñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý, 
ïå³·ñÙ³Ý ¨  ÇÝï»ñÝ»ï ó³ÝóáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ï³ññ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` ²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ 
å»ïù ã»Ý: 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` 
²Ûë Ùá¹áõÉÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáõó Ñ»ïá áõë³ÝáÕÁª 
1. ÏÑ³ëÏ³Ý³ WORD Íñ³·ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÏÏ³ñáÕ³Ý³ µ³ó³ïñ»É Íñ³·ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, 

ÏÏ³ñáÕ³Ý³ û·ï³·áñÍ»É New, Open, Close ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ï»Õ³ß³ñÅ»É î»ùëï³ÛÇÝ òáõóÇãÁ 
ï»ùëïÇ Ù»ç, ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ÷³Ï»É WORD Íñ³·ÇñÁ, 

2. ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ï³ï³ñ»É ï»ùëï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ Ùáõïù³·ñÙ³Ý, ËÙµ³·ñÙ³Ý, ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý 
ï³ññ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 

3. ÏÏ³ñáÕ³Ý³ å³Ñå³Ý»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ, 
4. ÏÏ³ñáÕ³Ý³ Ï³½Ù»É ¨ ËÙµ³·ñ»É ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñ, 
5. ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ï»ùëï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ¹Ý»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñ, ¹ñ³Ýó Ñ»ï 

Ï³ï³ñ»É ï³ññ³Ï³Ý ËÙµ³·ñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
6. ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ïå³·ñ»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ: 
7. ÏáõÝ»Ý³ ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á 
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:  
²ð¸ÚàôÜø 1      WORD Ìð²¶Æð (ÐÆØÜ²Î²Ü îºÔºÎàôÂÚàôÜÜºð) 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 ÇÙ³Ý³É Microsoft Word Íñ³·ñÇ å³ïáõÑ³ÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ 
 µ³ó»É Ýáñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ  
 ëï»ÕÝ³ß³ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ùáõïù³·ñ»É 
o ï»ùëï (³é³Ýó ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý) 
o Ù»Í³ï³é Ýß³ÝÝ»ñ (SHIFT Ïá×³ÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ) 
o ëÇÙíáÉÝ»ñ (SHIFT Ïá×³ÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ) 



 
 
 
 

 

o Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ  
 ï»Õ³ß³ñÅ»É î»ùëï³ÛÇÝ óáõóÇãÁ ï»ùëïÇ Ù»ç 
 Ï³ï³ñ»É ï³ññ³Ï³Ý áõÕÕáõÙÝ»ñ ï»ùëïáõÙ 
 ÷³Ï»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 
 µ³ó»É ³éÏ³ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 
 ÇÙ³Ý³É Zoom ·áñÍÇùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÁ µ³óáõÙ ¿ Word Íñ³·ÇñÁ ¨ µ³Ý³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ýñ³ Ï³éáõóí³ÍùÁ: 
2. àõë³ÝáÕÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïñíáõÙ ¿ 2-3 å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó µ³ÕÏ³ó³Í, ³Ù»Ý³ß³ïÁ 100 

µ³é, Ãí³Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ëÇÙíáÉÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ï»ùëï: àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ µ³óÇ Ýáñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, 
Ï³ï³ñÇ Ùáõïù³·ñáõÙÁ ¨ å³Ñå³ÝÇ ³ÛÝ Ý³Ëûñáù ³é³ç³ñÏí³Í ï»ÕáõÙ: 

3. àõë³ÝáÕÁ µ³óáõÙ ¿ Çñ Ñ³í³ù³Í ¨ å³Ñå³Ý³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ áõ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ëï»ÕÝ³ß³ñáí 
î»ùëï³ÛÇÝ òáõóÇãÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

4. àõë³ÝáÕÁ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ¨ Word Íñ³·ñÇ ÷³ÏÙ³Ý Ó¨»ñÁ: 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, »Ã» ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ×Çßï ¿ 

Ï³ï³ñíáõÙ, ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ »Ý áñáß ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñ:  
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: àôëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³¹ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, 
åñáÛ»Ïïáñ: 

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`                  4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`          12 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 2 . î»ùëï»ñÇ ï³ññ³Ï³Ý ýáñÙ³ï³íáñáõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 å³ïñ³ëï»É Word Íñ³·ÇñÁ Ñ³Û»ñ»Ý ¨ ûï³ñ É»½íáí ï»ùëï Ùáõïù³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
 Ýß»É µ³é»ñÁ ¨ ï»ùëï³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ 
 Ï³ï³ñ»É Ùáõïù³·ñí³Í ï»ùëïÇ å³ñ½³·áõÛÝ ýáñÙ³ï³íáñáõÙ` 
 Ï³ï³ñ»É ïáÕ»ñÇ Ñ³í³ë³ñ»óáõÙ 
 ÷áË»É ÙÇçïáÕ³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  
 ÷áË»É ï»ùëïÇ ·áõÛÝÁ Font Color ·áñÍÇùáí 
 ÷áË»É ï»ùëïÇ ·áõÝ³ÛÇÝ ýáÝÁ Highlight ·áñÍÇùáí 
 ÷áË»É å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Éáõë³ÝóùÝ»ñÇó 
  ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñ»É (Ññ³Å³ñí»É) ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý Ï³ï³ñí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
  í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý ã»ÕÛ³É Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 ÏñÏÝ»É ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý í»ñçÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ 
 Ø»ÝÛáõÇ File\Page Setup Ññ³Ù³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ  
o ÷áË»É Éáõë³ÝóùÝ»ñÇ ËáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Top, Bottom, Left, Right Ãí³ÛÇÝ ¹³ßï»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ 
o ÁÝïñ»É ¿çÇ áõÕÕ³ÓÇ· (Portrait) Ï³Ù ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý (Landscape) ¹Çñù»ñÁ 
o ÁÝïñ»É ÃÕÃÇ ã³÷»ñÁ Paper  Size óáõó³ÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ  
 å³ï×»Ý»É ï»ùëïÁ  
 ï»Õ³÷áË»É ï»ùëïÁ  
 ïáÕ³¹³ñÓ»É ï»ùëïÁ 
 Ñ³Ù³ñ³Ï³É»É ¿ç»ñÁ Ù»ÝÛáõÇ Insert\Page Numbers... Ññ³Ù³Ýáí 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïñíáõÙ Ùáï 50 µ³é å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ³Û»ñ»Ý ï»ùëï: 
2. àõë³ÝáÕÇÝ Ùáõïù³·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ïñíáõÙ ¿ Ùáï 100 µ³éÇó Ï³½Ùí³Í` Ñ³Û»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý, ³Ý·É»ñ»Ý 

µ³é»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ, Ãí³Ýß³ÝÝ»ñáí ¨ ï³ñµ»ñ ëÇÙíáÉÝ»ñáí ï»ùëï: 



 
 
 
 

 

3. àõë³ÝáÕÁ µ³óáõÙ ¿ Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ÙÏÝÇÏáí ¨ 
ëï»ÕÝ³ß³ñáí ï»ùëïÁ Ýß»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

4. àõë³ÝáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ ï³ññ³Ï³Ý ýáñÙ³ï³íáñáõÙÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ïå³·ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃÇ 
ûñÇÝ³Ï, áñÇ íñ³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ Ï»ñåáí µ³ó³ïñí³Í »Ý û·ï³·áñÍí³Í ýáñÙ³ï³íáñáõÙÝ»ñÁ: àõë³ÝáÕÁ 
å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·ãÇ Ù»ç ³éÏ³ ÝáõÛÝ ï»ùëïÇ ãýáñÙ³ï³íáñí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÇ íñ³ ÏÇñ³éÇ 
³é³ç³ñÏí³Í ýáñÙ³ï³íáñáõÙÝ»ñÁ: 

5. àõë³ÝáÕÁ å³ïñ³ëïÇ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³ óáõó³¹ñáõÙ ¿ ï»ùëïÇ å³ï×»Ý³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ 
ï»Õ³÷áËÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

6. àõë³ÝáÕÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ïáÕ³¹³ñÓáõÙÝ»ñ Çñ»Ý ïñí³Í å³ïñ³ëïÇ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³: 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñáí ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ×Çßï »Ý 

Ï³ï³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ³ÝÝß³Ý, áã ¿³Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ, íñÇå³ÏÝ»ñ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ  
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: àôëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É óáõó³¹ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, åñáÛ»Ïïáñ: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`                6 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`        12 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 3.  ö³ëï³ÃÕÃÇ å³Ñå³ÝáõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 ÇÙ³Ý³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÇÙ³ëïÁ 
 å³Ñå³Ý»É Ýáñ ëï»ÕÍí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ  
  å³Ñå³Ý»É ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ï³ï³ñí³Í ÁÝÃ³óÇÏ ýáñÙ³ï³íáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ ÝÏ³ñ³·ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÇÙ³ëïÁ, µ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý 

ûñÇÝ³ÏÝ»ñ: 
2. àõë³ÝáÕÁ Ùáõïù³·ñáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ 50 µ³éÇó µ³ÕÏ³ó³Í ï»ùëï ¨ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ` û·ï³·áñÍ»Éáí 

Save As... å³ïáõÑ³ÝÁ: 
3. àõë³ÝáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ å³ïñ³ëïÇ Ùáõïù³·ñí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÇ Ù»ç Ý³ Ï³ï³ñáõÙ ¿ 

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ å³Ñå³Ý»É Ï³ï³ñí³Í ÁÝÃ³óÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ¨ ³é³Ýó ¿³Ï³Ý 

ëË³ÉÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ¹»åùáõÙ: 
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ  
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ä³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÝ  
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ` áõÝ»Ý³Éáí ï³ñµ»ñ  
÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É ¨ å³Ñå³Ý»É: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`            6 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 4. ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ËÙµ³·ñáõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 å³ïñ³ëï»É ³ÕÛáõë³Ï 
 ³ÕÛáõë³ÏÇ Ù»ç Ùáõïù³·ñ»É ï»ùëï,  
 Ï³ï³ñ»É áõÕÕáõÙÝ»ñ áõ Éñ³óáõÙÝ»ñ ³ÕÛáõë³ÏÇ Ù»ç 
 ³í»É³óÝ»É Ýáñ ïáÕ»ñ ¨ Ýáñ ëÛáõÝ»ñ ³ÕÛáõë³ÏÇ Ù»ç 
 çÝç»É ³ÕÛáõë³ÏÇ ïáÕ»ñÁ ¨ ëÛáõÝ»ñÁ 
 ÷áË»É ëÛáõÝ³ÏÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ØÏÝÇÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ  
 ÷áË»É ïáÕÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ ØÏÝÇÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ  
 ÷áË»É ³ÕÛáõë³ÏÇ ·Í»ñÇ ·áõÛÝÁ  
 ·áõÝ³íáñ»É ³ÕÛáõë³ÏÇ ïáÕÁ ¨ ëÛáõÝÁ  
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 



 
 
 
 

 

1. àõë³ÝáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ ³ÕÛáõë³ÏÇ ïå³·ñí³Í ûñÇÝ³Ï: àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïÇ ³ÕÛáõë³ÏÁ 
³é³ç³ñÏí³Í Ó¨áí, Ùáõïù³·ñÇ ï»ùëïÁ, ýáñÙ³ï³íáñÇ ³ÕÛáõë³ÏÁ ¨ ïå³·ñÇ: 

2. àõë³ÝáÕÁ µ³óáõÙ ¿ Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí³Í ³ÕÛáõë³ÏÁ ¨ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¹ñ³ Ñ»ï, å³Ñå³ÝáõÙ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¨ ïå³·ñáõÙ: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ 
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ïå³·ñí³Í ûñÇÝ³ÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ×Çßï, ë³Ï³ÛÝ 
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý Ý³¨ áñáß ³ÝÝß³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñ: 

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
 î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: àôëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ ³é³í»É ï³ñ³Íí³Í ¨ ÏÇñ³é»ÉÇ 
ÝÙáõßÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ: 

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`                          4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`                  8 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 5. ¶ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ËÙµ³·ñáõÙ ¨ ÝÏ³ñ³½³ñ¹áõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 ·Í³·ñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñ  
 ·Í³·ñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñ` û·ï³·áñÍ»Éáí Autoshapes å³ïáõÑ³ÝÇ å³ïñ³ëïÇ Ó¨»ñÁ 
 ·Í³·ñ»É Ï³ÝáÝ³íáñ å³ïÏ»ñÝ»ñ 
 ýáñÙ³ï³íáñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ` 
o ï»Õ³÷áË»É ¹ñ³Ýù ÷³ëï³ÃÕÃÇ ï³ñµ»ñ ï³ñ³ÍùÝ»ñ 
o å³ï×»Ý»É 
o åïï»É 
o ßñç»É 
o ÷áË»É ã³÷»ñÁ 
 ËÙµ³íáñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ 
 Ñ³í³ë³ñ»óÝ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ Çñ³ñ ÝÏ³ïÙ³Ùµ 
 ·Í³·ñ»É ï»ùëï³ÛÇÝ µÉáÏÝ»ñ 
 ·áõÝ³íáñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ  
 »ñ³Ý·³íáñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ  
 ëïí»ñ³íáñ»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ  
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ïå³·ñí³Í 

ûñÇÝ³ÏÁ: àõë³ÝáÕÁ å»ïù ¿ å³ïñ³ëïÇ ³Û¹ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ¨ ïå³·ñÇ: ¶Ý³Ñ³ïáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ 
µÝûñÇÝ³ÏÇ ¨ ïå³·ñí³Í ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: 

2. àõë³ÝáÕÇÝ ïñíáõÙ ¿ »ñÏñ³ã³÷³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ å³ïñ³ëïÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ: Ü³ 
³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ûñÇÝ³ÏÇ íñ³ óáõó³¹ñáõÙ ¿ å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ýáñÙ³ï³íáñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

       ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ µ³í³ñ³ñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ×Çßï »Ý 
Ï³ï³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ áñáß ³ÝÝß³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: 

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
    ²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ó¨áí, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ: Üå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ áõÝ»Ý³É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ 
Ý³Ë³å³ïñ³ëïí³Í ó³ÝÏ, áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ßË³ï»ÉÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ Ó»éù µ»ñ»É 
³ñ¹ÛáõÝùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í µáÉáñ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 

àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`            6 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 6. ö³ëï³ÃÕÃÇ ïå³·ñáõÙ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 Ü³Ë³¹ÇïÙ³Ý é»ÅÇÙáõÙ Ã»ñÃ»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 
 ÇÙ³Ý³É Print å³ïáõÑ³ÝÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ 



 
 
 
 

 

 ïå³·ñ»É ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ  
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó»É Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí³Í áñ¨¿ ï»ùëï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¨ 

ïå³·ñ»É ³ÛÝ: 
2. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó»É Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí³Í áñ¨¿ ï»ùëï³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¨ ¹ñ³ 

ûñÇÝ³ÏÇ íñ³ µ³ó³ïñ»É Print å³ïáõÑ³ÝÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ: 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, »Ã» ·áñÍÝ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ áõë³ÝáÕÁ 

Ï³ï³ñáõÙ ¿ ³ÝëË³É, ÇëÏ å³ïáõÑ³ÝÇ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÁ µ³ó³ïñ»ÉÇë Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨ áñáß ³Ý×ßïáõÃÛáõÝÝ»ñ 
ÃáõÛÉ ï³É: 

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ   
²ñ¹ÛáõÝùÇ áõëáõóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÇ ÙÇçáóáí` ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝù`           4 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 7.  ÆÝï»ñÝ»ïáõÙ ³ßË³ï»Éáõ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
 ÇÙ³Ý³É ÆÝï»ñÝ»ï Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ×³Ý³ã»É Internet Explorer Íñ³·ÇñÁ, ÇÙ³Ý³É ¹ñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É ÆÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ð³ëó» Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É History Ññ³Ù³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É Favorites Ññ³Ù³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É Stop Ññ³Ù³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É Refresh Ññ³Ù³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 ÇÙ³Ý³É Back ¨ Forward Ïá×³ÏÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ 
 å³ï×»Ý»É ï»ùëï³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿çÇó 
 å³ï×»Ý»É ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿çÇó 
 ÇÙ³Ý³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÛÇ áñáÝÙ³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
 Áëï ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ áñáÝ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ 
 ÇÙ³Ý³É ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ 
 áõÕ³ñÏ»É ¨ ëï³Ý³É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ý³Ù³ÏÝ»ñ 
¶Ü²Ð²îØ²Ü ØÆæàò 
1. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Internet Explorer Íñ³·ñÇ å³ïáõÑ³ÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, 

Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïá×³ÏÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
2. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ óáõó³¹ñ»É History ¨ Favorites Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ, µ³ó³ïñ»É:  
3. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó³ïñ»É Stop ¨ Refresh Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
4. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó³ïñ»É Back ¨ Forward Ïá×³ÏÝ»ñÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: 
5. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó»É áñ¨¿ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ¿ç ¨ å³ï×»Ý»É ï»ùëï³ÛÇÝ ¨ 

·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ ¿çÇó: 
6. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áñáÝáõÙ áñ¨¿ Ã»Ù³ÛÇ ßáõñçª 

û·ï³·áñÍ»Éáí ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ÷ÝïñáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 
7. àõë³ÝáÕÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáõÙ ¿ µ³ó»É Ý³Ëûñáù å³ïñ³ëïí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áëïÁ: àõë³ÝáÕÁ 

å»ïù ¿ óáõó³¹ñÇ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ¨ ëï³óÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ 
÷áëïáí ý³ÛÉ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý ¨ ëï³óÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÁ: 

 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ µ³í³ñ³ñ, »Ã» Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ 
×Çßï ¿ Ï³ï³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý áñáß ß»ÕáõÙÝ»ñ: 

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù: àôëáõóáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ Ï³µÇÝ»ïáõÙ, áñÝ áõÝÇ ÇÝï»ñÝ»ïÇÝ ÙÇ³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: 
àôêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`                4 Å³Ù 



 
 
 
 

 

¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù`       6 Å³Ù 
 
Øà¸àôÈÆ ²Üì²ÜàôØÀ   §ÀÜ¸Ð²Üàôð ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü ÐØîàôÂÚàôÜÜºð¦ 
Øá¹áõÉÇ ¹³ëÇãÁ` À²¶Ð 4 -09-004  
Øá¹áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ`  72 Å³Ù` 
- î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`          32  Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ`      40  Å³Ù 
Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÁ`  
 Øá¹áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñáÕÇÝ ï³É ·Çï»ÉÇù»ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ 

Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ó¨³íáñ»É ó³ÝÏ³ó³Í µÝ³·³í³éáõÙ 
³ÝÑñ³Å»ßï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³ ¨ ¿ÃÇÏ³ ¹ñë¨áñ»Éáõ, Õ»Ï³í³ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï 
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ, ³é³ç³ó³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ÁÝÏ³É»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý 
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ï³Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:  

Øáõïù³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ` ²Ûë Ùá¹áõÉÁ Ûáõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ 
å»ïù ã»Ý: 

àõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` 
1. ïÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ. 
2. ¹ñë¨áñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ. 
3. ïÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï»É ÃÇÙáõÙ. 
4. ÇÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³× Ñ³ñ³µ»ñí»É 

Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï. 
5. ¹ñë¨áñ»É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ. 
6. Ï³é³í³ñ»É ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ÉáõÍ»É åñáµÉ»ÙÝ»ñ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ: 
¶Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñ·Á` 
Øá¹áõÉÇ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³Ù³ñ  ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 

ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿:  
²ð¸ÚàôÜø 1.  îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ï»Õ³íáñí»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ ß³ñ³¹ñáõÙ ·áñÍáÕ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ñùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ. 
µ.  ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ áñáÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇçáóÝ»ñÁ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ, 

³ßË³ï³ÝùÇ ÁÝ¹áõÝí»Éáõ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇó ³½³ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï µáÉáñ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ ·ñ³íáñ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ (CV). 
¹. ×Çßï ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ µ³Ý³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 
 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ 

Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÁ ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ (CV) ¨ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ 
µ³Ý³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Çñ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ: 

ØºÂà¸²´àôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   
àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`  8 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª 8 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 2.  ¸ñë¨áñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ³ßË³ï³í³ÛñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 
 Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ßñç³å³ïÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¹ñ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñí»Éáõ 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.  
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ·áñÍ»ñÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³ñ·³ÉÇó í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý 

Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ.  
·. ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ óáõó³µ»ñáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¹ñë¨»ñáõÙÝ»ñ. 
¹. óáõó³µ»ñáõÙ ¿ ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ ¨ Õ»Ï³í³ñÇÝ áõß³¹Çñ Éë»Éáõ ¨ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 



 
 
 
 

 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÁ  ïí»É ¿ ÑÇÙÝ³íáñ ¨ ×Çßï å³ï³ëË³ÝÝ»ñ Ñ³ñó»ñÇ ³éÝí³½Ý 60 
%-ÇÝ: 

ØºÂà¸²´àôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ` Ý³¨ ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   
àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`  4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª 6 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 3.  îÇñ³å»ï»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇÝ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇÝ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ³ßË³ï»É ÃÇÙáõÙ: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¨ ÏÇñ³éíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½ÝáõÝùÝ»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÃÇÙ³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ,  
¹. ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ¹ñ¨áñáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï í³ñù³·ÇÍª 

óáõó³µ»ñ»Éáí ÷áËû·ÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ùµ»ñ³ï³ñááõÃÛáõÝ, ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: 
». ×Çßï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ¿ ¹ñë¨áñáõÙ ¨ Ñ³ñ·³ÉÇó ¿ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.  
½. ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ËÝ¹ñÇ ×Çßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³¹ñí³Í åñáµÉ»Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 
 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÝ Áëï ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ  
×Çßï ¿ Ï³éáõóáõÙ ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É ÃÇÙÇ ³Ý¹³Ù` 
Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáí ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ»ï, ×Çßï ¿ ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ íÇ×³Ñ³ñáõÛó Ñ³ñó»ñáõÙ ¨ ¹ñ³Ýó ï³ÉÇë ¿ 
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ Ï³Ù å³ï³ëË³ÝÝ»ñ:  

ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
 î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   
àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
- î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`     8 Å³Ù 
- ¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª     12 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 4. ÆÙ³Ý³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ å³ïß³× 

Ñ³ñ³µ»ñí»É Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ×ßï³å³ÑáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ. 
µ. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Õ»Ï³í³ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñí»Éáõ Ó¨»ñÁ, Çñ ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ 

å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý áõ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 
 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÁ Áëï ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ  
Ñ³Ý¹»ë ¿ µ»ñáõÙ å³ïß³× Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¹ñë¨áñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: 

ØºÂà¸²´àôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
 î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   
àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`  4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª 4 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 5.  ¸ñë¨áñ»É ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ½·³óÙáõÝù³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ. 
µ. ëï³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ×Çßï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý Ñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³éÏ³ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï. 



 
 
 
 

 

·. Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ ¨ ×Çßï ¿ µ³ó³ïñáõÙ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý 
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: 

¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÁ Áëï ³é³ç³¹ñí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ  
Ñ³Ý¹»ë ¿ µ»ñáõÙ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: 

ØºÂà¸²´àôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³¨ ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   
àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`  4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª 4 Å³Ù 
²ð¸ÚàôÜø 6.  Î³é³í³ñ»É ëÃñ»ëÁ ¨ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ÉáõÍ»É åñáµÉ»ÙÝ»ñ ¨ ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñ: 
Î²î²ðØ²Ü â²ö²ÜÆÞÜºð 
³. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëÃñ»ëÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ëÃñ»ëÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ. 
µ. ×Çßï ¿ Ï³½ÙáõÙ Çñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ (å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³Ý). 
·. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ. 
¹. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ  ¨ ×Çßï ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ åñáµÉ»ÙÁ ïñí³Í Çñ³íÇ×³ÏáõÙ. 
». ×Çßï ¿ í»ñÉáõÍáõÙ åñáµÉ»ÙÁ, ï³ÉÇë ¿ ÉáõÍÙ³Ý ×Çßï ï³ñµ»ñ³Ï ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ñ¹ÛáõÝùÁ. 
½. µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÝýÉÇÏïÇ å³ï×³éÝ»ñÁ.  
¿. ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÏáÝýÉÇÏïÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ï³É ³ñ³· 

áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍáõÙÝ»ñ: 
¶Ü²Ð²îØ²Ü  ØÆæàòÀ 
 ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»Éáõ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý 

ÑÇÙ³Ý íñ³: ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý, »Ã» ëáíáñáÕÁ ×Çßï ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëÃñ»ëÇÝ 
¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¨ ×Çßï Ï³½ÙáõÙ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ, Áëï ³é³ç³¹ñí³Í 
Çñ³íÇ×³ÏÇ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ åñáµÉ»ÙÇ ÉáõÍÙ³Ý ×Çßï ï³ñµ»ñ³Ï, ×Çßï ¿  Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÏáÝýÉÇÏïÇ 
å³ï×³éÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³ñÏáõÙ ×Çßï ÉáõÍáõÙÝ»ñ:    

ØºÂà¸²´àôÂÚàôÜÀ ºì èºêàôðêÜºðÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ, ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ 
ï»ë³ýÇÉÙ»ñ:   

àõêàôòØ²Ü ºð²ÞÊ²ìàðì²Ì Ä²Ø²ø²Ü²ÎÀ 
î»ë³Ï³Ý áõëáõóáõÙ`  4 Å³Ù 
¶áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùª 6 Å³Ù 
 



 
 
 
 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-001 

Մոդուլի տևողությունը                128 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    56 

- Գործնական պարապմունքներ`   72 

Մոդուլի նպատակը` 
Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին ճարտարագիտական գեոդեզիայի և շինարարական 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև 
ճարտարագիտական գեոդեզիայի և շինարարական աշխատանքների կազմակերպման հետ առնչվող 
աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը: 
Մուտքային պահանջները`   Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 
պետք չեն։ 
ՈՒսումնառության արդյունքները` 
1.  Ներկայացնել ընդհանուր գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, 
տեղանքի ռելեֆ) և գեոդեզիայի կենտրոնները ու նշանները. 
2.   Ներկայացնել չափման սխալները, սխալների դասակարգումը և նրանց հատկությունները. 
3.  Ներկայացնել թեոդոլիտների դասակարգումը, նշանակությունը, տիպերը, թեոդոլիտային հանույթը և  
գեոդեզիայի ցանցի ստողծումը, տեսակները. 
4.   Ներկայացնել նիվիլերացման նշանները, չափման մեթոդները և աշխատանքի հերթականությունը. 
5. Ներկայացնել տախոմետրական հանույթի էությունը, օգտագործվող գործիքները, ինչպես նաև 
աէրոֆոտոհանույթի էությունը։    
Մոդուլի գնահատման կարգը` 
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել ընդհանուր գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, 
մասշտաբներ, տեղանքի ռելիեֆ) և գեոդեզիայի կենտրոնները ու նշանները 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ա. ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի էլեմենտները (պլաններ, քարտեր, պրոֆիլներ, մասշտաբներ, 
տեղանքի ռելիեֆ), 
բ. ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի կենտրոնները, 
գ.ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի նշանները։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
   ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ Ï³Ù Ã»ëï»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 
å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  àõë³ÝáÕÇÝ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¨ µ³Ý³íáñ Ï³Ù Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí 
Ï³é³ç³¹ñíÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É  ·»á¹»½Ç³ÛÇ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÁ (åÉ³ÝÝ»ñ, ù³ñï»ñ, åñáýÇÉÝ»ñ, Ù³ëßï³µÝ»ñ, 
ï»Õ³ÝùÇ é»Éի»ý), ·»á¹»½Ç³ÛÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, ·»á¹»½Ç³ÛÇ Ýß³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ 
¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
  ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ·»á¹»½Ç³ÛÇ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ (åÉ³ÝÝ»ñ, ù³ñï»ñ, åñáýÇÉÝ»ñ, Ù³ëßï³µÝ»ñ, 
ï»Õ³ÝùÇ é»É»ý), ·»á¹»½Ç³ÛÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, ·»á¹»½Ç³ÛÇ Ýß³ÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ã»ëï³ÛÇÝ 
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 
 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 
Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 



 
 
 
 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել չափման սխալները, սխալների դասակարգումը և նրանց հատկությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ա. ճիշտ է շարադրում չափման սխալները, 

բ. ճիշտ է շարադրում չափման սխալների դասակարգումը, 

գ. . ճիշտ է շարադրում չափման սխալների հատկությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ Ï³Ù Ã»ëï»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  àõë³ÝáÕÇÝ  ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ  ¨ µ³Ý³íáñ Ï³Ù Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí  
Ï³é³ç³¹ñí»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ã³÷Ù³Ý ëË³ÉÝ»ñÁ, ã³÷Ù³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ, ã³÷Ù³Ý 
ëË³ÉÝ»ñÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ã³÷Ù³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ, ã³÷Ù³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý, ã³÷Ù³Ý ëË³ÉÝ»ñÇ 
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, 
Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.  Ներկայացնել թեոդոլիտների դասակարգումը, նշանակությունը, տիպերը, թեոդոլիտային 
հանույթը և  գեոդեզիայի ցանցի ստողծումը, տեսակները 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ա. ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտների դասակարգումը և նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտների տիպերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում թեոդոլիտային հանույթը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի ցանցի ստեղծումը, 

ե.ճիշտ է ներկայացնում գեոդեզիայի ցանցի տեսակները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ Ï³Ù Ã»ëï»ñÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:  àõë³ÝáÕÇÝ  ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¨ µ³Ý³íáñ Ï³Ù Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí  
Ï³é³ç³¹ñí»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É թեոդոլիտների դասակարգումը և նշանակությունը, տիպերը, թեոդոլիտային 

հանույթը, գեոդեզիայի ցանցի ստեղծումը, տեսակները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É Ã»á¹áÉÇïÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ùան, Ã»á¹áÉÇïÝ»ñÇ ïÇå»ñÇ, Ã»á¹áÉÇï³ÛÇÝ Ñ³ÝáõÛÃÇ, 
·»á¹»½Ç³ÛÇ ó³ÝóÇ ëïáÕÍÙ³Ý, ·»á¹»½Ç³ÛÇ ó³ÝóÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ëË»Ù³ïÇÏ å³ïÏ»ñÝ»ñ, 
ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, 
Ã»ëï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, ուսուցման տեխնիկական 
միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել նիվիլերացման նշանները, չափման մեթոդները և աշխատանքի 
հերթականությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ա. ճիշտ  է  ներկայացնում նիվիլերացման նշանները, 



 
 
 
 

 

բ. ճիշտ  է  ներկայացնում չափման մեթոդները, 

գ. ճիշտ  է  ներկայացնում նիվիլերի  աշխատանքի հերթականությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ  ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¨ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí  Ï³é³ç³¹ñí»Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É 
նիվիլերացման նշանները, չափման մեթոդները, նիվիլերի աշխատանքի հերթականությունը։²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ÝÇíÇÉ»ñ³óÙ³Ý Ýß³ÝÝ»ñÇ, ã³÷Ù³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ, ÝÇíÇÉ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ 
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ëË»Ù³ïÇÏ å³ïÏ»ñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, ուսուցման տեխնիկական 

միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.  Ներկայացնել տախոմետրական հանույթի էությունը, օգտագործվող գործիքները, ինչպես 
նաև աէրոֆոտոհանույթի էությունը 

  ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
 ա. ճիշտ է շարադրում տախոմետրական հանույթի էությունը, 

բ. ճիշտ է շարադրում օգտագործվող գործիքները, 

գ. ճիշտ է շարադրում աէրոֆոտոհանույթի էությունը։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ¨ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí  Ï³é³ç³¹ñíÇ շարադրել 
տախոմետրական հանույթի էությունը, օգտագործվող գործիքները, աէրոֆոտոհանույթի էությունը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ï³ËáÙ»ïñ³Ï³Ý Ñ³ÝáõÛÃÇ ¿áõÃÛ³Ý, û·ï³·áñÍíáÕ ·áñÍÇùÝ»ñÇ, 
³¿ñáýáïáÑ³ÝáõÛÃÇ ¿áõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, ëË»Ù³ïÇÏ å³ïÏ»ñÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, 
óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, ուսուցման 

տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-002 

Մոդուլի տևողությունը                108 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                   38  

- Գործնական պարապմունքներ`  70 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին կենսագործունեության անվտանգության վերաբերյալ 

համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև կենսագործունեության անվտանգության հետ 

առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 



 
 
 
 

 

Մուտքային պահանջները`  Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԱԱՕ 4-09-002 «Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները` 
1.  Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները.  

2.  Ներկայացնել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները կազմակերպություններում. 

3.  Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգենայի վերաբերյալ պահանջները. 
4.  Գնահատել տուժածի վիճակը և որոշել` թե առաջին հերթին ինչ օգնության կարիք է զգում. 

5.  Կազմակերպել առաջին օգնություն և ներկայացնել անհրաժեշտ միջոցներ։   

Մոդուլի 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 շարադրում աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը և օրենքները, 

բ. ճիշտ է լրացնում կազմակերպությունում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ներքին 

նորմատիվային  փաստաթղթերը, 

գ. ճիշտ է պատկերացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների խախտման հետ 

կապված պատասխանատվւթյունը, 

դ. ճիշտ է շարադրում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների պահպանման նկատմամբ 

վերահսկողության ձևերը և մեխանիզմները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում շարադրում արտադրության տարբեր մակարդակների  ղեկավարների 

պատասխանատվությունը, աշխատանքի պաշտպանության նորմերի պահպանման վերաբերյալ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 

ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí Ï³é³ç³¹ñíÇ` շարադրել աշխատանքի 

պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը, աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և 

կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության ձևերը և մեխանիզմները, ներկայացնել 

արտադրության տարբեր մակարդակների  ղեկավարների պատասխանատվությունը, աշխատանքի 

պաշտպանության նորմերի և կանոնների խախտման հետ կապված պատասխանատվությունը, 

գործնականում` լրացնել կազմակերպությունում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ներքին 

նորմատիվային  փաստաթղթերը: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը, 

կազմակերպությունում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ներքին նորմատիվային  

փաստաթղթեր, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները 

կազմակերպություններում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 



 
 
 
 

 

ա. Ճիշտ է շարադրում տեխնոլոգիական սարքավորումների, մեխանիզմների, փոխադրամիջոցների 

շահագործման անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները, 

բ. ճիշտ է շարադրում էլեկտրաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը, 

հրդեհաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը, 

գ. ճիշտ է շարադրում ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և մեխանիզմների անվտանգ 

շահագործման կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí Ï³é³ç³¹ñíÇ` 
շարադրել տեխնոլոգիական սարքավորումների, մեխանիզմների, փոխադրամիջոցների շահագործման 

անվտանգության տեխնիկայի հիմնական պահանջները, էլեկտրաանվտանգության կանոնները և 

պաշտպանությունը, հրդեհաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը, ճնշման տակ աշխատող 

սարքավորումների և մեխանիզմների անվտանգ շահագործման կանոնները: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É տեխնոլոգիական սարքավորումների, մեխանիզմների, փոխադրամիջոցների 

շահագործման անվտանգության տեխնիկայի, էլեկտրաանվտանգության, հրդեհաանվտանգության, 

ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և մեխանիզմների անվտանգ շահագործման կանոնների 

վերաբերյալ իրավական ակտեր, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգենայի վերաբերյալ պահանջները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական սանիտարիայի և հիգենայի վերաբերյալ պահանջները, 

բ. ճիշտ է շարադրում արտադրական միկրոկլիմայի վերաբերյալ նորմատիվային պահանջները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական աղմուկից և ցմցումներից պաշտպանվելու միջոցները, 

դ. ճիշտ է շարադրում արտադրական լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջները և նորմերը: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում 
Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգենայի վերաբերյալ պահանջները, 

արտադրական աղմուկից և ցմցումներից պաշտպանվելու միջոցները, շարադրել արտադրական 

միկրոկլիմայի վերաբերյալ նորմատիվային պահանջները, արտադրական լուսավորվածությանը 

ներկայացվող պահանջները և նորմերը: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É արտադրական սանիտարիայի և հիգենայի պահանջների, արտադրական 

միկրոկլիմայի նորմատիվային պահանջների, արտադրական լուսավորվածությանը ներկայացվող 

պահանջների, արտադրական աղմուկից և ցմցումներից պաշտպանվելու միջոցների վերաբերյալ 

իրավական ակտեր, áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 



 
 
 
 

 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Գնահատել տուժածի վիճակը և որոշել` թե առաջին հերթին ինչ օգնության կարիք է 

զգում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանա տուժածին ազատել վտանգավոր և վնասակար գործոնների ազդեցությունից, 

բ. կարողանա որոշել տուժածի կյանքի համար սպառնալիք ներկայացնող վնասվածքները և նրան 

փրկելու գործողությունների հաջորդականությունը, 

գ. կազմակերպի տուժածի հիմնական կենսական ֆունկցիաների պահպանումը մինչ բուժանձնակազմի 

ժամանումը, 

դ. կազմակերպի շտաբ բուժօգնության կանչ կամ տեղափոխի մոտակա բուժհիմնարկ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ՈՒսանողին 

գործնականում փորձնական օրինակի վրա կառաջադրվի` տուժածին ազատել վտանգավոր և վնասակար 

գործոնների ազդեցությունից, որոշել տուժածի կյանքի համար սպառնալիք ներկայացնող վնասվածքները 

և նրան փրկելու գործողությունների հաջորդականությունը, կազմակերպել տուժածի հիմնական 

կենսական ֆունկցիաների պահպանմանը ուղված միջոցառումները, կազմակերպել շտաբ բուժօգնության 

կանչ: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É 
սխեմատիկ պատկերներ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, մուլյաժներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կազմակերպել առաջին օգնություն և ներկայացնել անհրաժեշտ միջոցներ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 
ա. կարողանում է ճիշտ կատարել արհեստական շնչառություն, 

բ. կարողանում է ճիշտ կատարել սրտի աշխատանքի վերականգնում, 

գ. կարողանում է դադարեցնել արյան հոսքը և դնել վիրակապ, 

դ. կարողանում է վիրակապել կոտրվածքները, 

ե. կարողանում է կատարել առաջին օգնություն այրվածքի դեպքում, 

զ. ճիշտ է կատարում առաջին օգնություն էլեկտրահարման դեպքում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ՈՒսանողին 

գործնականում փորձնական օրինակի վրա կառաջադրվի` ճիշտ կատարել արհեստական շնչառություն, 

սրտի աշխատանքի վերականգնում, դադարեցնել արյան հոսքը և դնել վիրակապ, վիրակապել 

կոտրվածքները, ցույց տալ առաջին օգնություն այրվածքի, էլեկտրահարման դեպքում: ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É 
սխեմատիկ պատկերներ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ, մուլյաժներ, վիրակապեր, շինաներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք`     20 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-003 



 
 
 
 

 

Մոդուլի տևողությունը                108 ժամ 
- Տեսական ուսուցում ̀                   54 

- Գործնական պարապմունքներ ̀ 54 
Մոդուլի նպատակը̀ 
Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին չափագիտության վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ 

մատուցելը, ինչպես նաև չափագիտության հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ 

հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 
1.  Ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները. 

2.  Ներկայացնել չափումների միասնականության ապահովումը.  
3.  Ներկայացնել չափումների որակի տեսության տարերը.  

4.  Ներկայացնել չափումների արդյունքների մշակման հիմունքները.  

5.  Ներկայացնել ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և միջոցները:  

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները և սկզբունքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները` չափման ենթակա օբյեկտի 

բնութագրերի վերաբերյալ, ֆիզիզկական մեծությունները և նրանց չափողականությունները, 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը, չափման սխալանքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հիմնական հասկացությունները, որոնք կապված են չափման 

միջոցների հետ, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցների բաղկացուցիչ տարերը, չափորոշիչները, հատկությունները 

և չափորոշիչների կիրառության պայմանները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում 
Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել չափագիտության հիմնական հասկացությունները` չափման ենթակա 

օբյեկտի բնութագրերի վերաբերյալ, ֆիզիզկական մեծությունները և նրանց չափողականությունները, 

չափագիտության սկզբունքները, մեթոդները, ձևերը, չափման սխալանքը, չափագիտության հիմնական 

հասկացությունները, որոնք կապված են չափման միջոցների հետ, չափման միջոցների բաղկացուցիչ 

տարերը, չափորոշիչները, հատկությունները և չափորոշիչների կիրառության պայմանները։²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É áõëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել չափումների միասնականության ապահովումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 



 
 
 
 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում չափումների միասնականության հիմնական դրույթները և ՀՀ օրենքը 

«Չափումների միասնականության ապահովման» մասին, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտւթյան հիմնական տերմինները և սահմանումները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում չափման միասնականությունն ապահովող պետական համակարգը և 

չափագիտության հսկողությունը ու վերահսկողությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցների տիպի հաստատումը և նրանց ստուգաչափումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում 
Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել չափումների միասնականության հիմնական դրույթները և ՀՀ օրենքը 

«Չափումների միասնականության ապահովման» մասին, չափագիտւթյան հիմնական տերմինները և 

սահմանումները, չափման միասնականությունն ապահովող պետական համակարգը և չափագիտության 

հսկողությունը ու վերահսկողությունը, չափման միջոցների տիպի հաստատումը և նրանց 

ստուգաչափումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ՀՀ օրենքը «Չափումների միասնականության ապահովման» մասին,õëáõÙÝ³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, 
óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել չափումների որակի տեսության տարերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում չափման որակը, սխալանքի առաջացման աղբյուրները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում բացարձակ, հարաբերական և բերված սխալանքների գնահատումը, 

սխալանքների դասակարգումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում չափումների հիմնական եղանակները` ուղակի և անուղակի, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում չափման արդյունքների մշակման եղանակները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý 

å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում 
Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել չափման որակը, սխալանքի առաջացման աղբյուրները, բացարձակ, 

հարաբերական և բերված սխալանքների գնահատումը, սխալանքների դասակարգումը, չափումների 

հիմնական եղանակները` ուղակի և անուղակի, չափման արդյունքների մշակման եղանակները։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել չափումների արդյունքների մշակման հիմունքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 



 
 
 
 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում սխեմատիկ սխալանքները, նրանց դասակարգումը և հայտնաբերումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պատահական սխալանքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կոպիտ չափումները և նրանց վերացման մեթոդները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի և անուղղակի չափման ճշտության ցուցանիշները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` 
ներկայացնել սխեմատիկ սխալանքները, նրանց դասակարգումը և հայտնաբերումը, պատահական 

սխալանքը, կոպիտ չափումները և նրանց վերացման մեթոդները, ուղղակի և անուղղակի չափման 

ճշտության ցուցանիշները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել ֆիզիկական մեծությունների չափման մեթոդները և միջոցները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում չափման միջոցները, նրանց բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  օրինակելի և բանվորական չափման միջոցները, 

գ. կարողանում է  ներկայացնել չափման միջոցների ճշտության դասը, չափման նորմալ պայմանները, 

դ. կարողանում է կատարել գազերի կազմի և հատկությունների չափումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ, թեստերի ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ 
ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ կամ թեստերի ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` 
ներկայացնել չափման միջոցները, նրանց բնութագրերը, օրինակելի և բանվորական չափման 

միջոցները, չափման միջոցների ճշտության դասը, չափման նորմալ պայմանները, կատարել գազերի 

կազմի և հատկությունների չափումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԵՖԻԿԱՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-004 

Մոդուլի տևողությունը                108 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    54 

- Գործնական պարապմունքներ`   54 



 
 
 
 

 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին ստանդարտացման և սերտեֆիկացման վերաբերյալ 

համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ 

առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, օբյեկտները, ստանդարտացման 

գիտամեթոդական հիմունքները. 

2.   Ներկայացնել ստանդարտացումը և որակը.  

3. Ներկայացնել սերտեֆիկացման նպատակները, խնդիրները և օբյեկտները, սերտեֆիկացման 

սխեմաները և համակարգերը 

4.  Ներկայացնել որակի, համակարգի, արտադրանքի և ծառայության սերտեֆիկացումը.  

5.  Ներկայացնել սերտեֆիկացնող օրգանը և փորձարկման լաբորատորիան. 

6.  Կարողանա ներկայացնել սերտեֆիկացման պետական հսկողությունը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել ստանդարտացման նպատակը, խնդիրները, օբյեկտները, 

ստանդարտացման գիտամեթոդական հիմունքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման հիմնական խնդիրները և նրա գիտական ձևավորման 

ուղղությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման դերը արտադրանքի որակի, անվտանգության և 

մրցունակության բարձրացման, առևտրային կապերի ու տնտեսական համագործակցության գործում, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սպառողների շահերի պաշտպանության և փոխարինելիության ապահովումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել 

ստանդարտացման հիմնական խնդիրները և նրա գիտական ձևավորման ուղղությունները, 

ստանդարտացման դերը արտադրանքի որակի, անվտանգության և մրցունակության բարձրացման, 

առևտրային կապերի ու տնտեսական համագործակցության գործում, սպառողների շահերի 

պաշտպանության և փոխարինելիության ապահովումը։²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակըեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ստանդարտացումը և որակը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման սոցիալ-տնտեսական էֆեկտիվությունը, 



 
 
 
 

 

բ.ճիշտ է ներկայացնում նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերը, որոնցով կարգավորվում են 

արտադրողական և սպառողական հարաբերությունները տնտեսության կառավարման օրգանների միջև, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման ենթակա օբյեկտների դասակարգումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում որակի չափանիշները և նրանց գնահատումը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերի մշակումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել 

ստանդարտացման սոցիալ-տնտեսական էֆեկտիվությունը, նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերը, 

որոնցով կարգավորվում են արտադրողական և սպառողական հարաբերությունները տնտեսության 

կառավարման օրգանների միջև, ստանդարտացման ենթակա օբյեկտների դասակարգումը, որակի 

չափանիշները և նրանց գնահատումը, ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերի մշակումը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակըեր, ստանդարտացման նորմատիվային, նորմատիվա-տեխնիկական 

փաստաթղթեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել սերտեֆիկացման նպատակները, խնդիրները և օբյեկտները, 

սերտեֆիկացման սխեմաները և համակարգերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում սերտեֆիկացման նշանակությունը և նրա դերը արտադրանքի որակի և մարդու 

իրավունքների պաշտպանության գործում, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանյան շուկայի պաշտպանությունը անորակ և վտանգավոր 

արտադրանքներից,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում որակի համակարգի սերտեֆիկացումը և HCO 9000 միջազագային 

ստանդարտներին համապատասխանելիության ապահովումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման օբյեկտները և գործունեության ոլորտները` արտադրանք, 

ծառայություն, պրոցես, արտադրության և կազամակերպման որակի համակարգ, անձնակազմի 

որակավորում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել սերտեֆիկացման 

նշանակությունը և նրա դերը արտադրանքի որակի և մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում, 

Հայաստանյան շուկայի պաշտպանությունը անորակ և վտանգավոր արտադրանքներից, որակի 

համակարգի սերտեֆիկացումը և HCO 9000 միջազագային ստանդարտներին 

համապատասխանելիության ապահովումը, ստանդարտացման օբյեկտները և գործունեության 

ոլորտները` արտադրանք, ծառայություն, պրոցես, արտադրության և կազամակերպման որակի 

համակարգ, անձնակազմի որակավորում։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 



 
 
 
 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել որակի, համակարգի, արտադրանքի և ծառայության սերտեֆիկացումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների և արտադրանքի սերտեֆիկացման իրավական հիմքերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում սերտեֆիկատը և համապատասխանելիության նշանը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սերտեֆիկացվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջները, հիմնավորող 

իրավական հիմքերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կամավոր սերտեֆիկացումը և նրա դերը շուկայական հարաբերություններում, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների սերտեֆիկացումը և նրա առանձնահատկությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել ծառայությունների 

և արտադրանքի սերտեֆիկացման իրավական հիմքերը, սերտեֆիկատը և համապատասխանելիության 

նշանը, սերտեֆիկացվող օբյեկտին ներկայացվող պահանջները, հիմնավորող իրավական հիմքերը, 

կամավոր սերտեֆիկացումը և նրա դերը շուկայական հարաբերություններում, ծառայությունների 

սերտեֆիկացումը և նրա առանձնահատկությունները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                8 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել սերտեֆիկացնող օրգանը և փորձարկման լաբորատորիան 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում սերտեֆիկացնող մարմինների գործունեության կազմակերպումը և նրանց 
ներկայացվող պահանջները, վարչարարական կառուցվածքը, 
բ. ճիշտ է ներկայացնում սերտեֆիկացման աշխատանքների որակի ապահովումը, 
գ. ճիշտ է ներկայացնում փորձարարական լաբորատորիան և որակին առաջադրվող պահանջները։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել սերտեֆիկացնող 
մարմինների գործունեության կազմակերպումը և նրանց ներկայացվող պահանջները, վարչարարական 
կառուցվածքը, սերտեֆիկացման աշխատանքների որակի ապահովումը, փորձարարական 
լաբորատորիան և որակին առաջադրվող պահանջները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 



 
 
 
 

 

 
 
 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý 
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                8 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Կարողանա ներկայացնել սերտեֆիկացման պետական հսկողությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման և սերտեֆիկացման պետական հսկողության համակարգը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտների և սերտեֆիկատների մշակումը և նրանց հաստատման կարգը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման և սերտեֆիկացման գործունեության պետական 

հսկողության կարգը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել 
ստանդարտացման և սերտեֆիկացման պետական հսկողության համակարգը, ստանդարտների և 

սերտեֆիկատների մշակումը և նրանց հաստատման կարգը, ստանդարտացման և սերտեֆիկացման 

գործունեության պետական հսկողության կարգը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ստանդարտացման և սերտեֆիկացման հետ կապված հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական ակտեր, կարգեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, 
Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                8 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     8 ժամ 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-005 

Մոդուլի տևողությունը                108 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    54 

- Գործնական պարապմունքներ`   54 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին աշխատանքի նորմավորման և նախահաշիվի վերաբերյալ 

համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև աշխատանքի նորմավորման և նախահաշիվի 

հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 



 
 
 
 

 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել շինարարության արտադրանքը, շինարարական գործընթացը, բանվորական 

աշխատաժամը, մասսնագիտության և բանվորի վորակավուրումը, նորմաների դասակարգումը և 

տեխնիկական նորմավորման մեթոդները. 

2.   Ներկայացնել շինարարական ծախսի նորմավորումը.  

3.   Ներկայացնել վարձատրման ժամավարձը  

4.  Ներկայացնել նախահաշվային գործը.  

5.  Կարողանա ներկայացնել շին աշխատանքների ծավալների հաշվարկը: 
Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել շինարարության արտադրանքը, շինարարական գործընթացը, 

բանվորական աշխատաժամը, մասսնագիտության և բանվորի վորակավուրումը, նորմաների 

դասակարգումը և տեխնիկական նորմավորման մեթոդները  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական պրոցեսների կազմակերպումը շին մոնտաժային 

աշխատանքների կատարման ժամանակ, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բանվորական ժամանակը և ժամանակի կորուստը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բանվորների որակավորումը և մասնագիտացումը` գազամատակարարման 

համակարգերի մոնտաժման և շահագործման ընթացքում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում բանվորական բրիգադների կազմը տարբեր աշխատանքների կատարման 

ժամանակ, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում աշխատաժամանակի և աշխատանքային պրոցեսի ուսումնասիրությունները  

ժամանակի նորմաների որոշման նպատակով։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել արտադրական 

պրոցեսների կազմակերպումը շին մոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ, բանվորական 

ժամանակը և ժամանակի կորուստը, բանվորների որակավորումը և մասնագիտացումը` 

գազամատակարարման համակարգերի մոնտաժման և շահագործման ընթացքում, բանվորական 

բրիգադների կազմը տարբեր աշխատանքների կատարման ժամանակ, աշխատաժամանակի և 

աշխատանքային պրոցեսի ուսումնասիրությունները  ժամանակի նորմաների որոշման նպատակով։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.  Ներկայացնել շինարարական ծախսի նորմավորումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում նյութածախսի նորմավորման մեթոդները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական նորմավորման խնդիրները և շինարարական մոնտաժային 

նյութերի ծախսի նորմայի դասակարգումը, 



 
 
 
 

 

գ. ճիշտ է ներկայացնում զանգվածային և անհատական շինարարության ժամանակ օգտագործվող 

նյութերը, կիսապատրաստվածքները և սարքավորումների նորմավորումը, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերի, 

սարքավորումների և նրանց մոնտաժման համար անհրաժեշտ շին մեքենաների և տրանսպորտային 

միջոցների նորմավորումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել նյութածախսի 

նորմավորման մեթոդները, տեխնիկական նորմավորման խնդիրները և շինարարական մոնտաժային 

նյութերի ծախսի նորմայի դասակարգումը, զանգվածային և անհատական շինարարության ժամանակ 

օգտագործվող նյութերը, կիսապատրաստվածքները և սարքավորումների նորմավորումը, 

գազամատակարարման համակարգերում օգտագործվող նյութերի, սարքավորումների և նրանց 

մոնտաժման համար անհրաժեշտ շին մեքենաների և տրանսպորտային միջոցների նորմավորումը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, ¹ÇïáÕ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել վարձատրման ժամավարձը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի վարձատրման համակարգի դասակարգումը և կիրառությունը շին 

մոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի վարձատրությունը գազամատակարարաման համակարգերի 

մոնտաժման ժամանակ, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ինժեներա - տեխնիկական և ղեկավար անձնակազմի վարձատրությունը, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում պարգևավճարների հաշվարկման եղանակները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել աշխատանքի 

վարձատրման համակարգի դասակարգումը և կիրառությունը շին մոնտաժային աշխատանքների 

կատարման ժամանակ, աշխատանքի վարձատրությունը գազամատակարարաման համակարգերի 

մոնտաժման ժամանակ, ինժեներա - տեխնիկական և ղեկավար անձնակազմի վարձատրությունը, 

պարգևավճարների հաշվարկման եղանակները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É աշխատանքային և աշխատանքի վարձատրության հետ կապված 
հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր, ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 
áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, 
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 



 
 
 
 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել նախահաշվային գործը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում նախահաշվային գործի հիմունքները, գնագոյացումը շինմոնտաժային 

աշխատանքների կատարման ժամանակ, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կապիտալ ներդրումները և ծախսի հաշվարկը շինմոնտաժային 

աշխատանքների կատարման ժամանակ, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում վերադիր ծախսերը և պլանային կուտակումները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում խոշորացված նախահաշվային նորմաները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել նախահաշվային 

գործի հիմունքները, գնագոյացումը, կապիտալ ներդրումները և ծախսի հաշվարկը շինմոնտաժային 

աշխատանքների կատարման ժամանակ, վերադիր ծախսերը և պլանային կուտակումները, խոշորացված 

նախահաշվային նորմաները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կարողանա ներկայացնել շին աշխատանքների ծավալների հաշվարկը 
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքների ծավալների հաշվարկը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքների ծավալների հաշվարկը խոշորացված մեթոդներով, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների և մոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ամփոփիչ նախահաշիվը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել աշխատանքների 

ծավալների հաշվարկը, աշխատանքների ծավալների հաշվարկը խոշորացված մեթոդներով, 

սարքավորումների և մոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը, ամփոփիչ նախահաշիվը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     10 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԳԱԶԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-006 



 
 
 
 

 

Մոդուլի տևողությունը                160 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    80 

- Գործնական պարապմունքներ`   80 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին բնական և արհեստական գազերի վերաբերյալ 

համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև բնական և արհեստական գազերի հետ 

առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները̀ Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1.   Ներկայացնել վառելիքը, նրա  ֆիզիկա - քիմիական հատկությունները. 

2.   Ներկայացնել գազերի կինետիկ տեսությունը.  

3.   Ներկայացնել բնական և արհեստական գազերի ու նրանց ջերմային բնութագրերը 

4.   Ներկայացնել գազերի այրումը 

5.   Ներկայացնել գազերի անալիզը 

6.   Ներկայացնել գազերի վերամշակումը տեղափոխումից առաջ 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 
Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել վառելիքը, նրա  ֆիզիկա - քիմիական հատկությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում վառելիքների դասակարգումը և նրա կազմը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական ջերմության որոշումը, այրման համար անհրաժեշտ 

օդաքանակը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում նավթի և գազի առաջացումը և նրանց հիմնական հանքավայրերը, 

ժամանակակից տեսանկյունից պաշարների գնահատումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել վառելիքների 

դասակարգումը և նրա կազմը, այրման տեսական ջերմության որոշումը, այրման համար անհրաժեշտ 

օդաքանակը, նավթի և գազի առաջացումը և նրանց հիմնական հանքավայրերը, ժամանակակից 

տեսանկյունից պաշարների գնահատումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
 ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել գազերի կինետիկ տեսությունը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազերի տեսությունը, Բոյլ – Մարիոտի, Գեյ – Լուսակի և Մենդելևի օրենքը, 

ինչպես նաև Ավոգադոյի և Դալտոնի օրենքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում նորմալ և ստանդարտ պայմանները, 



 
 
 
 

 

գ. ճիշտ է ներկայացնում գազի բերված և կրիտիկական պարամետրերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ռեալ գազերը,նրանց հավասարումը, գազերի սեղմելիությունը, սեղմելիության 

գործակիցը, 

ե.  ճիշտ է ներկայացնում բնական և արհեստական գազերը, նրանց ստուգումը և վերամշակումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել գազերի 

տեսությունը, Բոյլ – Մարիոտի, Գեյ – Լուսակի և Մենդելևի օրենքը, ինչպես նաև Ավոգադոյի և Դալտոնի 

օրենքները, նորմալ և ստանդարտ պայմանները, գազի բերված և կրիտիկական պարամետրերը, ռեալ 

գազերը,նրանց հավասարումը, գազերի սեղմելիությունը, սեղմելիության գործակիցը, բնական և 

արհեստական գազերը, նրանց ստուգումը և վերամշակումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել բնական և արհեստական գազերի ու նրանց ջերմային բնութագրերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազային խառնուրդները, զանգվածային, ծավալային և մոլյար կազմը, գազերի 

խտությունը, մածուցիկությունը, մածուցիկության գործակիցը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազերի խոնավությունը, հիդրատաբյուրեղների առաջացումը,հագեցած գազերի 

առաձգականությունը, ցողի կետը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ջերմաստիճանը, ջերմային փոխակերպումները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական և իրական ջերմաստիճանները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել գազային 

խառնուրդները, զանգվածային, ծավալային և մոլյար կազմը, գազերի խտությունը, մածուցիկությունը, 

մածուցիկության գործակիցը, գազերի խոնավությունը, հիդրատաբյուրեղների առաջացումը,հագեցած 

գազերի առաձգականությունը, ցողի կետը, ջերմաստիճանը, ջերմային փոխակերպումները, այրման 

տեսական և իրական ջերմաստիճանները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել գազերի այրումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 



 
 
 
 

 

ա. ճիշտ է ներկայացնում այրման ռեկցիան, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բռնկման ջերմաստիճանը և բռնկման սահմանները` վերին և 

ստորինսահմանների միջակայքերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բոցի տարածման արագությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի այրման ջերմաստիճանը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել այրման ռեկցիան, 

բռնկման ջերմաստիճանը և բռնկման սահմանները` վերին և ստորինսահմանների միջակայքերը, բոցի 

տարածման արագությունը, վառելիքի այրման ջերմաստիճանը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել գազերի անալիզը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազերի նմուշառումը և նրանց պահպանումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազերի խտության որոշումը, առանձին բաղադրիչների պոտենցիալ ճնշումների 

որոշումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ծծմբի առկայությունը գազերում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում այրման տեսական ջերմաքանակի որոշումը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում խոնավության առկայությունը գազերում և նրա որոշման մեթոդները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում գազի կազմը ըստ բաղադրիչների։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել գազերի 

նմուշառումը և նրանց պահպանումը, գազերի խտության որոշումը, առանձին բաղադրիչների պոտենցիալ 

ճնշումների որոշումը, ծծմբի առկայությունը գազերում, խոնավության առկայությունը գազերում և նրա 

որոշման մեթոդները, գազի կազմը ըստ բաղադրիչների։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ներկայացնել գազերի վերամշակումը տեղափոխումից առաջ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազերի մաքրումը փոշուց, 



 
 
 
 

 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազերի մաքրումը ծծմբաածխածնային միացություններից, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի չորացումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հոտատվությունը(օդորիզացիա)։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí և գործնականում Ï³é³ç³¹ñíÇ` ներկայացնել գազերի մաքրումը 

փոշուց, ծծմբաածխածնային միացություններից, այրվող գազերի չորացումը, 

հոտատվությունը(օդորիզացիա)։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     12 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-007 

Մոդուլի տևողությունը                160 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    80 

- Գործնական պարապմունքներ`   80 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին գազամատակարարման և օդափոխության վերաբերյալ 

համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև գազամատակարարման և օդափոխության հետ 

առնչվող աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնել 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 

պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1.   Ներկայացնել գազասպառման ռեժիմները, կատարել տարեկան, միջին, օրական և ժամային 

ծախսերի հաշվարկ. 

2. Ներկայացնել գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային), նրանց մոնտաժման 

պայմանները, վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները, ինչպես նաև 

տարբեր կոմունիկացիաներից գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները 

3.   Կատարել գազատար ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկները ըստ տարբեր մեթոդիկաների  

4.   Կարողանա ներկայացնել գազակարգավորման կետերը, կայանները, ծախսաչափային հանգույցները 

և գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները 

5. Կատարել գազատար ցանցերի շահագործումը, իրականացնել նրանց հուսալիության ու 

երկարակեցության ապահովումը և գազատար ցանցերի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

6.  Ներկայացնել օդափոխության համակարգերը, գազաֆիկացված շինություններում ներածման և 

արտածման համար անհրաժեշտ օդաքանակների որոշումը, ինչպես նաև ծխատար խողովակների և 

քարշի  հաշվարկի մեթոդիկան 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 



 
 
 
 

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել գազասպառման ռեժիմները, կատարել տարեկան, միջին, օրական և 

ժամային ծախսերի հաշվարկ 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է  կատարել գազի տարեկան ծախսի հաշվարկը, ելնելով սպառողների 

բազմազանությունից, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազի միջին, օրական և ժամային ծախսի հաշվարկի մեթոդիկան, 

գ. կարողանում է  շարադրել գազի ծախսի ռեժիմները ըստ  տարվա ամիսների, 

դ. կարողանում է  շարադրել գազի ծախսի օրական և ժամային ռեժիմները, անհավասարաչափությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի`  ներկայացնել գազի միջին, օրական և ժամային 

ծախսի հաշվարկի մեթոդիկան, շարադրել գազի ծախսի ռեժիմները ըստ  տարվա ամիսների, գազի 

ծախսի օրական և ժամային ռեժիմները, անհավասարաչափությունը, գործնականում կառաջադրվի 

կատարել գազի տարեկան ծախսի հաշվարկը, ելնելով սպառողների բազմազանությունից: ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային), նրանց 

մոնտաժման պայմանները, վերգետնյա և ստորգետնյա գազատարերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները, 

ինչպես նաև տարբեր կոմունիկացիաներից գազատարերի անցկացման թույլատրելի 

հեռավորությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերը (քաղաքային, բակային և ներտնային), 

բ. կարողանում է  շարադրել գազատար ցանցերի մոնտաժման պայմանները, 

գ. ճիշտ է շարադրում  գազատար ցանցերի մոնտաժման տեխնոլոգիաները, 

դ. կարողանում է  թվարկել գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները տարբեր 

կոմունիկացիաներից: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի`  ներկայացնել գազատար ցանցերը (քաղաքային, 

բակային և ներտնային), շարադրել գազատար ցանցերի մոնտաժման պայմանները, գազատար ցանցերի 

մոնտաժման տեխնոլոգիաները, թվարկել գազատարերի անցկացման թույլատրելի հեռավորությունները 

տարբեր կոմունիկացիաներից: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 



 
 
 
 

 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կատարել գազատար ցանցերի հիդրավլիկական հաշվարկները ըստ տարբեր 

մեթոդիկաների 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է  կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ ցածր ճնշման, 

բ. կարողանում է  կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ միջին ճնշման, 

գ. կարողանում է  կատարել գազատար ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը ըստ բարձր ճնշման, 

դ. կարողանում է  կատարել ճնշման  կորուստների որոշումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազատար ցանցի հիդրավլիկական 

հաշվարկը ըստ ցածր ճնշման, ըստ միջին ճնշման, ըստ բարձր ճնշման, գործնականում կառաջադրվի 

կատարել կատարման չափանիշներով սահմանված հաշվարկները: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. .   Կարողանա ներկայացնել գազակարգավորման կետերը, կայանները, ծախսաչափային 

հանգույցները և գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է  ներկայացնել գազակարգավորման կետերը և կայանները, 

բ. կարողանում է  ներկայացնել ծախսաչափային հանգույցները, 

գ. կարողանում է  ներկայացնել գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազակարգավորման կետերը և 

կայանները, ծախսաչափային հանգույցները, գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները։ 

Գործնականում կառաջադրվի սխեմատիկ պատկերների վրա ցույց տալ գազակարգավորման կետերը և 

կայանները, ծախսաչափային հանգույցները, գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումները։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կատարել գազատար ցանցերի շահագործումը, իրականացնել նրանց հուսալիության ու 

երկարակեցության ապահովումը և գազատար ցանցերի պաշտպանությունը կոռոզիայից 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.կարողանում է շահագործել գազատար ցանցերը, 



 
 
 
 

 

բ. կարողանում է իրականացնել գազատար ցանցերի հուսալիության ու երկարակեցության ապահովումը, 

գ. կարողանում է ներկայացնել ստորգետնյա գազատարերի վրա տեղադրված քիմիական և 

էլեկտրոքիմիական պաշտպանության կայանքները, ինչպես նաև խողովակաշարերում գազի 

արտահոսման որոշման սարքերը և գազատարերի կոռոզիայից պաշտպանությունը։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել ստորգետնյա գազատարերի վրա 

տեղադրված քիմիական և էլեկտրոքիմիական պաշտպանության կայանքները, ինչպես նաև 

խողովակաշարերում գազի արտահոսման որոշման սարքերը և գազատարերի կոռոզիայից 

պաշտպանությունը, գործնականում ներկայացնել գազատար ցանցերի շահագործումը, հուսալիության ու 

երկարակեցության ապահովումը: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ներկայացնել օդափոխության համակարգերը, գազաֆիկացված շինություններում 

ներածման և արտածման համար անհրաժեշտ օդաքանակների որոշումը, ինչպես նաև ծխատար 

խողովակների և քարշի  հաշվարկի մեթոդիկան 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է ներկայացնել օդափոխության համակարգերը, 

բ. կարողանում է ներկայացնել գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար 

անհրաժեշտ օդաքանակների որոշումը, 

գ. կարողանում է ներկայացնել ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկի մեթոդիկան։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել օդափոխության համակարգերը, 

գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար անհրաժեշտ օդաքանակների 

որոշումը, ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկի մեթոդիկան, գործնականում կատարել 

գազաֆիկացված շինություններում ներածման և արտածման համար անհրաժեշտ օդաքանակների 

որոշումը, ծխատար խողովակների և քարշի հաշվարկը̀  մեթոդիկային համապատասխան: ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                16 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» 



 
 
 
 

 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-008 

Մոդուլի տևողությունը                180 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    90 

- Գործնական պարապմունքներ`   90 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին կենցաղային գազային սարքավորումների ավտոմատ 

համակարգերի վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև կենցաղային 

գազային սարքավորումների ավտոմատ համակարգերի հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման 

վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-007 «Գազամատակարարում և օդափոխություն» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը` ըստ կառավարման 

աստիճանների, ըստ մակարդակի, ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակի. 

2. Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների 

տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերություններն. 

3. Ներկայացնել ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը և ղեկավարվող 

համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը. 

4 Ներկայացնել գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը և կաթսայական 

ագրեգատների ավտոմատացումը. 

5.   Ստուգել, հայտնաբերել, վերացնել, կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը` ըստ 

կառավարման աստիճանների, ըստ մակարդակի, ըստ ազդանշանների հաղորդման եղանակի 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ կառավարման 

աստիճանների, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ մակարդակի, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ավտոմատ համակարգերի դասակարգումը ըստ ազդանշանների 

հաղորդման եղանակի։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել կառավարման ավտոմատ 

համակարգերի դասակարգումը ըստ կառավարման աստիճանների, մակարդակի, ազդանշանների 

հաղորդման եղանակի։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                22 ժամ 



 
 
 
 

 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ 

փականների տեսակները,  կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերություններն 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, 

բ. ճիշտ է շարադրում կարգավորիչ փականների տեսակները,  կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, 

գ. ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց 

դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները,  կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, 

ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                24 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը և 

ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ հեռակառավարման կենտրոնացված համակարգը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել ավտոմատ հեռակառավարման 

կենտրոնացված համակարգը, ղեկավարվող համակարգերի ֆունկցիաներն ու գործողությունների ցանկը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                22 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել լ գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը և 

կաթսայական ագրեգատների ավտոմատացումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերի ավտոմատացումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական ագրեգատների ավտոմատացումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազամատակարարման 



 
 
 
 

 

համակարգերի ավտոմատացումը, կաթսայական ագրեգատների ավտոմատացումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ: 
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                22 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ստուգել, հայտնաբերել, վերացնել, կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ 

համակարգերում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում, 

բ. կարողանում է ստուգել, հայտնաբերել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում, 

գ. կարողանում է վերացնել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ գործնականում կառաջադրվի` կանխարգելել անսարքությունները ավտոմատ 

համակարգերում, ստուգել, հայտնաբերել անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում, վերացնել 

անսարքությունները ավտոմատ համակարգերում։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý 
µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները 

կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք`     34 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԱԶԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-009 

Մոդուլի տևողությունը                180 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    78 

- Գործնական պարապմունքներ`   102 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին գազային տնտեսության սարքերի և համակարգերի 

շահագործման վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև գազային 

տնտեսության սարքերի և համակարգերի շահագործման հետ առնչվող աշխատանքների 

կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-003 «Չափագիտություն», ԳՍՀ 4-10-006 «Բնական և արհեստական գազեր» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ)   տեղադրված սարքերը, առանձին հանգույցները, 

նրանցում օգտագործվող զտիչները և իրականացնել  նրանց շահագործումը. 



 
 
 
 

 

2. Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ փականների 

տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերություններն, հայտնաբերել 

և վերացնել թերությունները և անսարքությունները ավտոմատ կարգավորիչներում. 

3. Ներկայացնել ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, ինչպես նաև 

ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները և իրականացնել դրանց շահագործումը. 

4 Ներկայացնել գազային սարքերը և նրանցում կիրառվող գազային այրիչները (ըստ օայրման համար 

օդի մատուցման և գազաօդային խառնուրդի ստացման, ըստ ճնշման,ըստ օդի ճնշման, ըստ գազի 

այրման ջերմության,ըստ ջահի անվանական հարաբերական երկարության, ըստ բոցի տեղայնացման և 

դիրքի, ըստ գազի այրման եղանակի, ըստ օդի մատուցման), իրականացնել գազային սարքերի 

շահագործումը. 

5.   Ներկայացնել գազամատակարարաման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները և 

իրականացնել գազամատակարարաման համակարգերի շահագործումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ)   տեղադրված սարքերը, առանձին 

հանգույցները, նրանցում օգտագործվող զտիչները և իրականացնել  նրանց շահագործումը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ)   տեղադրված սարքերը, 

բ.ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում  (ԳԿԿ) տեղադրված հանգույցները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ) օգտագոծվող զտիչները, 

դ. ճիշտ է կատարում գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ)   տեղադրված սարքերի, առանձին  

հանգույցների, նրանցում օգտագործվող զտիչների շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազակարգավորիչ կետում (ԳԿԿ)   

տեղադրված սարքերը, հանգույցները, օգտագոծվող զտիչները, կատարել տեղադրված սարքերի, 

առանձին  հանգույցների, նրանցում օգտագործվող զտիչների շահագործումը: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված առաջադրանքները 

կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                16 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, կարգավորիչ 

փականների տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, առավելություններն ու թերություններն, 

հայտնաբերել և վերացնել թերությունները և անսարքությունները ավտոմատ կարգավորիչներում 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց դասակարգումը, 

բ. ճիշտ է շարադրում կարգավորիչ փականների տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, 

գ. ճիշտ է շարադրում ավտոմատ կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները, 



 
 
 
 

 

դ. կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները և դրանք ծնող պատճառները 

ավտոմատ կարգավորիչ համակարգերում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել ավտոմատ կարգավորիչները, նրանց 

դասակարգումը, կարգավորիչ փականների տեսակները, կարգավորման օրենքներն ու ձևերը, ավտոմատ 

կարգավորիչների առավելություններն ու թերությունները, հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները 

և դրանք ծնող պատճառները ավտոմատ կարգավորիչ համակարգերում։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                18 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     24 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, 

ինչպես նաև ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները և իրականացնել դրանց 

շահագործումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  ճնշման կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ), ապահովիչ արտանետման կափույրի 

հիմնական էլեմենտների շահագործումը,  

դ. կարողանում է ապահովել ճնշման կարգավորիչ սարքերի անխափան շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել ճնշման կարգավորիչ սարքերը 

(ՃԿՍ) ըստ աշխատանքի սկզբունքի, ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտները, 

ճնշման կարգավորիչ սարքերի (ՃԿՍ), ապահովիչ արտանետման կափույրի հիմնական էլեմենտների 

շահագործումը, ապահովել ճնշման կարգավորիչ սարքերի անխափան շահագործումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                18 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     20 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել գազային սարքերը և նրանցում կիրառվող գազային այրիչները (ըստ 

օայրման համար օդի մատուցման և գազաօդային խառնուրդի ստացման, ըստ ճնշման,ըստ օդի ճնշման, 

ըստ գազի այրման ջերմության,ըստ ջահի անվանական հարաբերական երկարության, ըստ բոցի 



 
 
 
 

 

տեղայնացման և դիրքի, ըստ գազի այրման եղանակի, ըստ օդի մատուցման), իրականացնել գազային 

սարքերի շահագործումը. 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում գազային սարքերը, 

բ. ճիշտ է շարադրում  գազային սարքերում կիրառվող գազային այրիչները, 

գ. կարողանում է կատարել գազային սարքերի ստուգումներ,պարամետրերի չափումներ, 

դ. կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել գազային սարքերի թերությունները և վնասվածքները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել գազային սարքերը, գազային 

սարքերում կիրառվող գազային այրիչները, կատարել գազային սարքերի ստուգումներ,պարամետրերի 

չափումներ, հայտնաբերել և վերացնել գազային սարքերի թերությունները և վնասվածքները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել գազամատակարարաման համակարգերի շահագործման հիմնական 

խնդիրները և իրականացնել գազամատակարարաման համակարգերի շահագործումը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազամատակարարման համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները, 

բ. կարողանում է իրականացնել գազամատակարարման համակարգերի շահագործումը։ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի`ներկայացնել գազամատակարարման 

համակարգերի շահագործման հիմնական խնդիրները, իրականացնել գազամատակարարման 

համակարգերի շահագործումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     18 ժամ 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-010 

Մոդուլի տևողությունը                196 ժամ 



 
 
 
 

 

- Տեսական ուսուցում`                    70       

- Գործնական պարապմունքներ`   126 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին եռակցման գործի հիմունքների վերաբերյալ համապատասխան 

գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև եռակցման գործի հիմունքների հետ առնչվող աշխատանքների 

կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-002 «Կենսագործունեության անվտանգություն», ԳՍՀ 4-10-003 «Չափագիտություն», ԳՍՀ 4-10-

006 «Բնական և արհեստական գազեր» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել, կազմակերպել, վերահսկել մետաղների եռակցումը, կտրումը, էլեկտրաաղեղային և 

գազային եռակցումը. 

2.  Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել ավտոմատ և ոչ ավտոմատ էլեկտրաեռակցումը. 

3.  Ներկայացնել էլեկտրաաղեղային եռակցման սարքավորումները, էլեկտրոդները և եռակցման լարերը. 

4.  Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազային եռակցումը և կտրումը. 

5. Ներկայացնել գործող գազատարերում և գազակարգավորման կետերում եռակցման աշխատանքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել, կազմակերպել, վերահսկել մետաղների եռակցումը, կտրումը, 

էլեկտրաաղեղային և գազային եռակցումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում եռակցման եղանակները, մետաղների եռակցման հատկությունները, 

եռակցման հատկությունների վրա ազդող գործոնները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում մետաղների դասակարգումը ըստ եռաակցման հատկությունների, 

գ. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների եռակցումը հալումով, ձեռքով, աղեղային, 

ավտոմատ, կիսավտոմատ, գազային եղանակով` կենսագործունեության անվտանգության կանոնների 

պահպանմամբ, 

դ. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների եռակցումը ճնշման միջոցով` 

կենսագործունեության անվտանգության կանոնների պահպանմամբ, 

ե. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել մետաղների ացետիլենա-թթվածնային, գազաթթվածնային 

եռակցումը` կենսագործունեության անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել եռակցման եղանակները, 

մետաղների եռակցման հատկությունները, եռակցման հատկությունների վրա ազդող գործոնները, 

մետաղների դասակարգումը ըստ եռաակցման հատկությունների, գործնականում կազմակերպել և 

վերահսկել մետաղների եռակցումը հալումով, ձեռքով, աղեղային, ավտոմատ, կիսավտոմատ, գազային 

եղանակով` կենսագործունեության անվտանգության կանոնների պահպանմամբ, մետաղների եռակցումը 

ճնշման միջոցով` կենսագործունեության անվտանգության կանոնների պահպանմամբ, կազմակերպել և 

վերահսկել մետաղների ացետիլենա-թթվածնային, գազաթթվածնային եռակցումը` կենսագործունեության 

անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 



 
 
 
 

 

 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     24 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել ավտոմատ և ոչ ավտոմատ 

էլեկտրաեռակցումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գործունեության սկզբունքը, եռակցման ուղղիչները, էլեկտրական սխեման,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում եռակցման տրանսֆորմատորները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում եռակցման կարերը, պաշտպանիչ գազերի և ֆլյուսով կատարվող եռակցումը, 

դ. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել էլեկտրաեռակցման աշխատանքները անվտանգության 

կանոնների պահպանմամբ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել էլեկտրաեռակցման գործունեության 

սկզբունքը, եռակցման ուղղիչները, էլեկտրական սխեման, եռակցման տրանսֆորմատորները, եռակցման 

կարերը, պաշտպանիչ գազերի և ֆլյուսով կատարվող եռակցումը, կազմակերպել և վերահսկել 

էլեկտրաեռակցման աշխատանքները անվտանգության կանոնների պահպանմամբ։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ 
Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     24 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել էլեկտրաաղեղային եռակցման սարքավորումները, էլեկտրոդները և 

եռակցման լարերը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  հաստատուն և փոփոխական լարումով եռակցման տեղամասի հիմնական 

սարքավորումները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  հաստատաուն հոսանքով աշխատող եռակցման մեքենաները, եռակցման 

գեներատորների բնութագրերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  եռակցման ուղղորդիչները, նրանց առավելությունները եռակցման 

գեներատորի նկատմամբ, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  էլեկտրաբռնիչները, էլեկտրոդները և լարերը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում  եռակցման ժամանակ օգտագործվող դիմակների անհրաժեշտությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 



 
 
 
 

 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել հաստատուն և փոփոխական 

լարումով եռակցման տեղամասի հիմնական սարքավորումները, հաստատաուն հոսանքով աշխատող 

եռակցման մեքենաները, եռակցման գեներատորների բնութագրերը, եռակցման ուղղորդիչները, նրանց 

առավելությունները եռակցման գեներատորի նկատմամբ, էլեկտրաբռնիչները,էլեկտրոդները և լարերը, 

եռակցման ժամանակ օգտագործվող դիմակների անհրաժեշտությունը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ 
Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     26 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազային եռակցումը և կտրումը  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  թթվածնի և այրվող գազերի անվտանգության կանոնները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  ացետիլենային գեներատորը և նրա աշխատանքի սկզբումքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում  գազի բալոնները, նրանց պահպանումը և տեղափոխումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  ճնշման կարգավորիչները, մանոմետրերը,այրիչները և կտրիչները, 

ե. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել գազային եռակցումը և կտրումը գազային եռակցման 

տեխնոլոգիային համապատասխան։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել թթվածնի և այրվող գազերի 

անվտանգության կանոնները, ացետիլենային գեներատորը և նրա աշխատանքի սկզբումքը, գազի 

բալոնները, նրանց պահպանումը և տեղափոխումը, ճնշման կարգավորիչները, մանոմետրերը,այրիչները 

և կտրիչները, կազմակերպել և վերահսկել գազային եռակցումը և կտրումը գազային եռակցման 

տեխնոլոգիային համապատասխան։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     26 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել գործող գազատարերում և գազակարգավորման կետերում եռակցման 

աշխատանքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  գազատար ցանցերի ճնշումային ռեժիմները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում  գազատարերի ներմիացման եղանակները, 



 
 
 
 

 

գ.ճիշտ է ներկայացնում  գազատար խողովակների միացման աշխատանքներիկատարման կարգը և 

կանոնները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում  գազակարգավորման կետերը և եռակցման աշխատանքների կարգը 

գազակարգավորման կետերում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազատար ցանցերի ճնշումային 

ռեժիմները, գազատարերի ներմիացման եղանակները, գազատար խողովակների միացման 

աշխատանքներիկատարման կարգը և կանոնները, գազակարգավորման կետերը և եռակցման 

աշխատանքների կարգը գազակարգավորման կետերում։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     26 ժամ 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԱԶԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-011 

Մոդուլի տևողությունը                180 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    70 

- Գործնական պարապմունքներ`   110 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին գազային տնտեսության շինարարական մոնտաժային 

աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև գազային 

տնտեսության շինարարական մոնտաժային աշխատանքների հետ առնչվող աշխատանքների 

կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-001 «Ճարտարագիտական գեոդեզիա և շինարարական աշխատանքների կազմակերպում», 

ԳՍՀ 4-10-003 «Չափագիտություն», ԳՍՀ 4-10-010 «Եռակցման գործի հիմունքներ» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել հողային աշխատանքները, հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները և 

տեսակները, ինչպես նաև հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաները, 

վերահսկել հողային աշխատանքները. 

2.  Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազատարերի կառուցումը (ստորգետնյա, վերգետնյա 

եղանակները և հենարանների  թռիչքների որոշումը կախված խողովակների տրամագծից), հաշվի 

առնելով բնական և արհեստական արգելքները. 

3. Ներկայացնել խողովակների (պողպատե, պոլիէթիլենային) միացման եղանակները 

(զոդման,սոսնձման,կցաշուրթային,պարուրակային) և միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, 



 
 
 
 

 

կազմակերպել և վերահսկել խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին 

համապատասխան. 

4.  Ներկայացնել խողովակների մեկուսացման աշխատանքները (լիցքային, հակակոռոզիոն) և այդ 

աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը, կազմակերպել և վերահսկել այդ աշխատանքները. 

5.    Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ 

կետի  մոնտաժման աշխատանքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել հողային աշխատանքները, հողային կառուցվածքների 

առանձնահատկությունները և տեսակները, ինչպես նաև հողային աշխատանքներում կիրառվող 

շինարարական մեքենաները, վերահսկել հողային աշխատանքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հողային աշխատանքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում հողային կառուցվածքների առանձնահատկությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում հողային կառուցվածքների տեսակները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հողային աշխատանքներում կիրառվող շինարարական մեքենաները, 

ե. կարողանում է վերահսկել հողային աշխատանքների արդյունավետ կատարումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել հողային աշխատանքները, հողային 

կառուցվածքների առանձնահատկությունները, տեսակները, հողային աշխատանքներում կիրառվող 

շինարարական մեքենաները, գործնականում վերահսկել հողային աշխատանքների արդյունավետ 

կատարումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել գազատարերի կառուցումը (ստորգետնյա, 

վերգետնյա եղանակները և հենարանների  թռիչքների որոշումը կախված խողովակների տրամագծից), 

հաշվի առնելով բնական և արհեստական արգելքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում գազատարերի կառուցման ստորգետնյա եղանակը և վերգետնյա եղանակները, 

բ. ճիշտ է շարադրում հենարանների թռիչքների որոշումը կախված խողովակների տրամագծից, 

գ. ճիշտ է շարադրում բնական և արհեստական արգելքները, 

դ. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել գազատարերի կառուցումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել գազատարերի կառուցման 



 
 
 
 

 

ստորգետնյա եղանակը և վերգետնյա եղանակները, հենարանների թռիչքների որոշումը կախված 

խողովակների տրամագծից, բնական և արհեստական արգելքները, գործնականում կազմակերպել և 

վերահսկել գազատարերի կառուցումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել խողովակների (պողպատե, պոլիէթիլենային) միացման եղանակները 

(զոդման,սոսնձման,կցաշուրթային,պարուրակային) և միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, 

կազմակերպել և վերահսկել խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին 

համապատասխան 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում խողովակների միացման զոդման եղանակները, 

բ. ճիշտ է շարադրում խողովակների միացման սոսնձման եղանակը, 

գ. ճիշտ է շարադրում խողովակների միացման կցաշուրթային և պարուրակային եղանակները, 

դ. ճիշտ է շարադրում խողովակների միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, 

ե. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել խողովակների միացման աշխատանքները միացման 

եղանակներին համապատասխան։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել խողովակների միացման զոդման 

եղանակները, սոսնձման եղանակը, կցաշուրթային և պարուրակային եղանակները, խողովակների 

միացման համար անհրաժեշտ սարքավորումները, գործնականում կազմակերպել և վերահսկել 

խողովակների միացման աշխատանքները միացման եղանակներին համապատասխան։  

²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել խողովակների մեկուսացման աշխատանքները (լիցքային, հակակոռոզիոն) 

և այդ աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը, կազմակերպել և վերահսկել այդ աշխատանքները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում խողովակների լիցքային մեկուսացման աշխատանքները, 



 
 
 
 

 

բ. ճիշտ է ներկայացնում խողովակների հակակոռոզիոն` նորմալ, ուժեղացված, հատուկ ուժեղացված 

աշխատանքները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում խողովակների  մեկուսացման աշխատանքներում օգտագործվող նյութերը, 

ե. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել խողովակների մեկուսացման աշխատանքները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել խողովակների լիցքային 

մեկուսացման աշխատանքները, խողովակների հակակոռոզիոն` նորմալ, ուժեղացված, հատուկ 

ուժեղացված աշխատանքները, ներկայացնում խողովակների  մեկուսացման աշխատանքներում 

օգտագործվող նյութերը, գործնականում կազմակերպել և վերահսկել խողովակների մեկուսացման 

աշխատանքները։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել, կազմակերպել և վերահսկել կաթսայական տեղակայումների և 

գազակարգավորիչ կետի  մոնտաժման աշխատանքները  

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում կաթսայական տեղակայումների մոնտաժային աշխատանքները, 

բ. ճիշտ է շարադրում գազակարգավորման կետի մոնտաժային աշխատանքները, 

գ. կարողանում է կազմակերպել և վերահսկել կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ 

կետի  մոնտաժման աշխատանքները։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել կաթսայական տեղակայումների 

մոնտաժային աշխատանքները, գազակարգավորման կետի մոնտաժային աշխատանքները, 

գործնականում կազմակերպել և վերահսկել կաթսայական տեղակայումների և գազակարգավորիչ կետի  

մոնտաժման աշխատանքները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

 

 



 
 
 
 

 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԱԶԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԿԱԹՍԱՅԱԿԱՆ 

ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-012 

Մոդուլի տևողությունը                180 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    70 

- Գործնական պարապմունքներ`   110 

Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին գազային ցանցերի, սարքավորումների և կաթսայական 

ագրեգատների   վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև գազային 

ցանցերի, սարքավորումների և կաթսայական ագրեգատների հետ առնչվող աշխատանքների 

կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները` Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-002 «Կենսագործունեության անվտանգություն», ԳՍՀ 4-10-003 «Չափագիտություն», ԳՍՀ 4-10-

006 «Բնական և արհեստական գազեր», ԳՍՀ 4-10-008 «Կենցաղային գազային սարքավորումների 

ավտոմատ համակարգեր»  մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել գազատար ցանցերը (ըստ  ճնշման , ըստ նշանակության) և նրանց հիմնական 

տեսակները (օղակային, փակուղային և խառը). 

2.  Ներկայացնել գազատար ցանցերում օգտագործվող սարքավորումները (փակող կարգավորող 

հարմարանքները,կոնդեսատահավաքները,  կոմպենսատորները). 

3. Ներկայացնել բնական վառելիքների տեսակները, կազմը, պաշարները և վառելիքի այրման համար 

անհրաժեշտ օդի քանակության որոշումը. 

4.  Ներկայացնել հնոցային սարքերի ընդհանուր սխեմաները(շերտային հնոցներ, շերտային 

մեխանիկական հնոցներ, կամերային հնոցներ) և բնութագրերը. 

5.    Ներկայացնել կաթսաների տեսակները(արտադրական, արտադրական – ջեռուցման, ջեռուցման). 

6. Ներկայացնել կաթսայական տեղակայումները, դրանց նշանակությունը և սարքավորումները. 

7. Վերահսկել, կանոնավորել կաթսայական ագրեգատների աշխատանքները, և կաթսայի 

շահագործումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել գազատար ցանցերը (ըստ  ճնշման , ըստ նշանակության) և նրանց 

հիմնական տեսակները (օղակային, փակուղային և խառը) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերը ըստ ճնշման, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերը ըստ նշանակության, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերի հիմնական տեսակներից օղակային ցանցը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերի հիմնական տեսակներից փակուղային և խառը ցանցերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազատար ցանցերը ըստ ճնշման, 



 
 
 
 

 

ըստ նշանակության, գազատար ցանցերի հիմնական տեսակներից օղակային ցանցը, փակուղային և 

խառը ցանցերը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                10 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել գազատար ցանցերում օգտագործվող սարքավորումները (փակող 

կարգավորող հարմարանքները,կոնդեսատահավաքները,  կոմպենսատորները) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերում օգտագործվող փակող կարգավորող հարմարանքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերում օգտագործվող կոնդենսատահավաքները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում գազատար ցանցերում օգտագործվող կոմպենսատորները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել գազատար ցանցերում 

օգտագործվող փակող կարգավորող հարմարանքները, կոնդենսատահավաքները, կոմպենսատորները։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել բնական վառելիքների տեսակները, կազմը, պաշարները և վառելիքի 

այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակության որոշումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում բնական վառելիքների տեսակները, 

բ. ճիշտ է շարադրում բնական վառելիքների կազմը, 

գ. ճիշտ է շարադրում բնական վառելիքների պաշարները, 

դ. ճիշտ է կարողանում որոշել վառելիքի համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել բնական վառելիքների տեսակները, 

կազմը, պաշարները, գործնականում որոշել վառելիքի համար անհրաժեշտ օդի քանակությունը։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 



 
 
 
 

 

áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել հնոցային սարքերի ընդհանուր սխեմաները(շերտային հնոցներ, շերտային 

մեխանիկական հնոցներ, կամերային հնոցներ) և բնութագրերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում շերտային հնոցները և սխեմաները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում շերտային մեխանիկական հնոցները և սխեմաները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կամերային հնոցները և սխեմաները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հնոցային սարքերի ընդհանուր բնութագրերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել շերտային հնոցները և սխեմաները, 

շերտային մեխանիկական հնոցները և սխեմաները, կամերային հնոցները և սխեմաները, հնոցային 

սարքերի ընդհանուր բնութագրերը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ 
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել կաթսաների տեսակները (արտադրական, արտադրական – ջեռուցման, 

ջեռուցման) 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա.  ճիշտ է շարադրում կաթսաների տեսակներից արտադրական կաթսաները, 

բ. ճիշտ է շարադրում կաթսաների տեսակներից արտադրական– ջեռուցման կաթսաները, 

գ. ճիշտ է շարադրում կաթսաների տեսակներից ջեռուցման կաթսաները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել կաթսաների տեսակներից ̀

արտադրական կաթսաները, արտադրական– ջեռուցման կաթսաները, ջեռուցման կաթսաները։ 
²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 



 
 
 
 

 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6.  Ներկայացնել կաթսայական տեղակայումները, դրանց նշանակությունը և 

սարքավորումները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումների նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կաթսայական տեղակայումներում կիրառվող սարքավորումները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել կաթսայական տեղակայումները, 

կաթսայական տեղակայումների նշանակությունը, կաթսայական տեղակայումներում կիրառվող 

սարքավորումները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                12 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Վերահսկել, կանոնավորել կաթսայական ագրեգատների աշխատանքները, և կաթսայի 

շահագործումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է վերահսկել կաթսայական ագրեգատների աշխատանքները, 

բ. կարողանում է կանոնավորել կաթսայական ագրեգատների աշխատանքները, 

գ. կարողանում է իրականացնել կաթսայի շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ կառաջադրվի 

վերահսկել կաթսայական ագրեգատների աշխատանքները, կանոնավորել կաթսայական ագրեգատների 

աշխատանքները, իրականացնել կաթսայի շահագործումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք`     16 ժամ 

 
ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ԵՎ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀                ԳՍՀ 4-10-013 



 
 
 
 

 

Մոդուլի տևողությունը                196 ժամ 

- Տեսական ուսուցում`                    70 

- Գործնական պարապմունքներ`   126 
Մոդուլի նպատակը̀ 

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողներին կենցաղային գազային սարքերի տեղակայման և շահագործման 

վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ մատուցելը, ինչպես նաև կենցաղային գազային սարքերի 

տեղակայման և շահագործման աշխատանքների հետ առնչվող աշխատանքների կազմակերպման 

վերաբերյալ հմտություններ զարգացնելը։ 

Մուտքային պահանջները ̀Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի 

ԳՍՀ 4-10-002 «Կենսագործունեության անվտանգություն», ԳՍՀ 4-10-003 «Չափագիտություն», ԳՍՀ 4-10-

006 «Բնական և արհեստական գազեր», ԳՍՀ 4-10-008 «Կենցաղային գազային սարքավորումների 

ավտոմատ համակարգեր», ԳՍՀ 4-10-012 «Գազային ցանցեր, սարքավորումներ և կաթսայական 

ագրեգատներ» մոդուլները։  

ՈՒսումնառության արդյունքները̀ 

1. Ներկայացնել կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող 

ջերմատեխնիկական, շահագործման, հիգենիկ և տեխնոլոգիական բնութագրերը. 

2.    Ներկայացնել գազօջախների, ջեռոցային պահարանների, ջեռուցման վառարանների տեսակները, 

կառուցվածքը, տեղակայման պայմանները, շահագործումը. 

3.  Ներկայացնել այրվող գազեր ազդանշանիչ սարքերի(դետեկտորները), էլեկտրամագնիսական 

վթարային անջատիչ կափույրներ տեսակները , տեղադրման պայմանները և շահագործումը. 

4.  Ներկայացնել գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և 

կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի միջև եղած առավելությունները  և  

թերությունները. 

5. Ներկայացնել կենցաղային կաթսաների տեսակները(ըստ ջերմակրի շրջանառության 

կազմակերպման, ըստ օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման, ըստ 

օդիմատուցման և ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի 

հատկանիշների), տեղադրման պայմանները և շահագործումը. 

6.   Ստուգել կենցաղային գազային սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման ճշտությունը, 

շահագործման անվտանգությունը, հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող 

ջերմատեխնիկական, շահագործման, հիգենիկ և տեխնոլոգիական բնութագրերը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող 

ջերմատեխնիկական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող 

շահագործման բնութագրերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող հիգենիկ 

բնութագրերը, 



 
 
 
 

 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող 

տեխնոլոգիական բնութագրերը 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել կենցաղային գազային 

սարքավորումների աշխատանքը բնութագրող ջերմատեխնիկական, շահագործման, հիգենիկ, 

տեխնոլոգիական բնութագրերը: ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     20 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել գազօջախների, ջեռոցային պահարանների, ջեռուցման վառարանների 

տեսակները, կառուցվածքը, տեղակայման պայմանները, շահագործումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների 

տեսակները, 

բ. ճիշտ է շարադրում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների 

կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է շարադրում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների 

տեղակայման պայմանները, 

դ.ճիշտ է շարադրում գազօջախների, ջեռոցային պահարանների և ջեռուցման վառարանների 

շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել գազօջախների, ջեռոցային 

պահարանների և ջեռուցման վառարանների տեսակները, կառուցվածքը, տեղակայման պայմանները, 

շահագործումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý 
¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել այրվող գազեր ազդանշանիչ սարքերի(դետեկտորները), 

էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրներ տեսակները , տեղադրման պայմանները և 

շահագործումը 



 
 
 
 

 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի տեսակները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրների տեսակները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային 

անջատիչ կափույրների տեղադրման պայմանները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային 

անջատիչ կափույրների շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել այրվող գազերի ազդանշանիչ 

սարքերի տեսակները, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրների տեսակները, այրվող 

գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ կափույրների տեղադրման 

պայմանները, այրվող գազերի ազդանշանիչ սարքերի, էլեկտրամագնիսական վթարային անջատիչ 

կափույրների շահագործումը։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ 
µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     20 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.  Ներկայացնել գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և 

կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի միջև եղած առավելությունները  և  

թերությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է շարադրում գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և 

կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի միջև եղած առավելությունները, 

բ. ճիշտ է շարադրում գազով աշխատող ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և 

կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգերի միջև եղած թերությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` շարադրել գազով աշխատող 

ջերմամատակարարման կենցաղային համակարգերի և կենտրոնացված ջերմամատակարարման 

համակարգերի միջև եղած առավելությունները և թերությունները։ ²ñ¹ÛáõÝùÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ó»éùµ»ñí³Í 
Ï³ï³ñÙ³Ý µáÉáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 



 
 
 
 

 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել կենցաղային կաթսաների տեսակները(ըստ ջերմակրի շրջանառության 

կազմակերպման, ըստ օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման, ըստ 

օդիմատուցման և ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի 

հատկանիշների), տեղադրման պայմանները և շահագործումը 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում  կենցաղային կաթսաների տեսակները (ըստ ջերմակրի շրջանառության 

կազմակերպման, ըստ օգտագործվող վառելքի, ըստ նշանակության, ըստ քարշի իրականացման, ըստ 

օդիմատուցման և ծխագազերի հեռացման, ըստ տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի 

հատկանիշների), 

բ.  ճիշտ է ներկայացնում   կենցաղային կաթսաների տեղադրման պայմանները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում   կենցաղային կաթսաների  շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
àõë³ÝáÕÇÝ µ³Ý³íáñ Ñ³ñó»ñÇ ÙÇçáóáí կառաջադրվի` ներկայացնել կենցաղային կաթսաների 

տեսակները (ըստ ջերմակրի շրջանառության կազմակերպման, ըստ օգտագործվող վառելքի, ըստ 

նշանակության, ըստ քարշի իրականացման, ըստ օդիմատուցման և ծխագազերի հեռացման, ըստ 

տեղադրման, ըստ ավտոմատացման աստիճանի հատկանիշների), կենցաղային կաթսաների 

տեղադրման պայմանները, շահագործումը։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 
áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցուն`                14 ժամ 

Գործնական պարապմունք`     20 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6.  Ստուգել կենցաղային գազային սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման 

ճշտությունը, շահագործման անվտանգությունը, հայտնաբերել և վերացնել անսարքությունները 

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

ա. կարողանում է ստուգել կենցաղային գազային սարքավորումների տեղակայման, հավաքակցման 

ճշտությունը, 

բ. կարողանում է ստուգել կենցաղային գազային սարքավորումների շահագործման անվտանգությունը, 

գ. կարողանում է հայտնաբերել և վերացնել կենցաղային գազային սարքավորումների 

անսարքությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: àõë³ÝáÕÇÝ 
գործնականում կառաջադրվի ստուգել ̀կենցաղային գազային սարքավորումների տեղակայման, 

հավաքակցման ճշտությունը, կենցաղային գազային սարքավորումների շահագործման 

անվտանգությունը, հայտնաբերել և վերացնել կենցաղային գազային սարքավորումների 

անսարքությունները։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ûáõñ³óáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ուëáõÙÝ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏÝ»ñ, 



 
 
 
 

 

áõÕ»óáõÛó»ñ, Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ»ñ, óáõóáõÙÝ»ñ, »ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý 
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, սխեմատիկ պատկերներ, գործնականում կատարման չափանիշներով սահմանված 

առաջադրանքները կատարելու համար անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Գործնական պարապմունք`     22 ժամ 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


