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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ

____________________

<___> ___________  20 __ թ.

__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
2-91.01.02.01-4 <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՎԱՐ>> ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2-91.01.02 <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾ>>

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ գրադարանավար

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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Մոդուլների
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Ամփոփիչ
պետական
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Արձակուրդ,
ամանոր և

սուրբ ծնունդ



II. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քնն. Ստու-
գարք

Կուրս
աշխ.

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 2- րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 3-րդ
կիս.
17

շաբ

4-րդ
կիս.
17

շաբ.

5-րդ
կիս.
12

շաբ.

6-րդ
կիս.
12

շաբ.

7-րդ
կիս.

շաբ.

8-րդ
կիս

շաբ
Տես.

ուսուց.

Լաբոր.
և

գործն.
աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3;4տ 72 54 18 34 38
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 5տ 48 40 8 48

3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 6տ 48 40 8 48

4. Իրավունքի հիմունքներ 5տ 36 30 6 36
5. Պատմություն 4տ 48 42 6 48
6. Ռուսաց լեզու 3;4տ 72 54 18 34 38
7. Օտար լեզու 3;4տ 72 54 18 34 38

8. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի
հիմունքներ

3տ 36 30 6 36

9. Քաղաքացիական պաշտպանություն և
արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր

3տ 18 14 4 18

10. Ֆիզիկական կուլտուրա 3-5;6տ 116 8 108 34 34 24 24
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 566 366 186 14 190 196 108 72

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Հաղորդակցություն 5տ 36 10 26 36
2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 12 24 36
3. Համակարգչային օպերատորություն 3տ 36 4 32 36

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 108 26 82 72 36
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայ գրականություն 3տ 90 62 28 90
2. Արտասահմանյան գրականություն 3տ 90 60 30 90
3. Մանկական գրականություն 3տ 54 30 24 54

4. Հայ և համաշխարհային մշակույթի հիմունքներ 3տ 108 78 30 108
5. Մանկավարժության հիմունքներ 4տ 36 24 12 36
6. Հոգեբանության հիմունքներ 4տ 36 22 14 36



7. Մասնագիտական գործունեության
վարվեցողություն

4տ 24 16 8 24

8. Փաստաթղթագիտություն 4տ 48 32 16 48

9. Գրադարանագիտություն 4տ 72 44 28 72

10. Գրադարանային գործի իրավական
կարգավորում

6տ 36 24 12 36

11. Ընդհանուր մատենագիտություն 4տ 90 62 28 90

12. Գրադարանային գործունեության
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4տ 108 54 54 108

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 792 508 284 342 414 36

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Գրադարանային սպասարկման հմտություններ 5տ 72 32 40 72

Զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման
հմտություններ

5տ 54 20 34 54

Գրադարանային ֆոնդերի կազմակերպման
հմտություններ

5տ 72 28 44 72

Գրադարանային գրացուցակների
կազմակերպման հմտություններ

6տ 72 24 48 72

Տեղեկատվության համադրական-վերլուծական
մշակման հմտություններ

6տ 108 32 76 108

Գրադարանի մատենագիտական
աշխատանքների կազմակերպման
հմտություններ

5;6տ 108 26 82 108

Գրադարանի աշխատանքի կազմակերպում և
կառավարում

6տ 54 28 26 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 540 190 350 252 288
ԸՆՏՐՈՎԻ 5տ;6տ 36 18 18
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 46 8 2 18 18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2088 612 612 432 432
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 200
Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36



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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների

2 տնտեսագիտական առարկաների
4 օտար լեզուների

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 անհատական համակարգիչների
1 ՈՒսումնական 4-6 13 6 գրադարանագիտության
2 Մասնագիտական 6 2 7 մատենագիտության,
3 Նախաավարտական 6 3 8

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18 1

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը շրջանում երկու համալիր պետական քննություն

1. <<Գրադարանագիտություն>> խմբին պատկանող ընդհանուր մասնագիտական և
հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

2. <<Մատենանագիտություն>> խմբին պատկանող ընդհանուր մասնագիտական և
հատուկ մասնագիտական մոդուլներից

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ
1

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ

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

որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/ քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված,
անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։ Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝ ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը։

2. Լաբորատոր աշխատանքների, օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար, ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից երաշխավորած առանձին
առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ ուսումնական խումբը բյուջետային
ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/ յուրահատկությունից։ Համապատասխան միջոցների
առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ /անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և
այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/ տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի
որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը, բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը 4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների կողմից
ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութի որոշակի մասը կարող է իրացվել նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր ձևերով՝ մարզական ակումբներում,
սեկցիաներում, խմբակներում։

5. Համարիչ-հայտարարով բաժանված շաբաթների օրերի առաջին մասն օգտագործվում է համարիչի, մյուս մասը՝ հայտարարի նշանակությաան համար:
6. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների ամփոփման,
պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:

7. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
8. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
9. Պահուստային ժամերը տնօրինում է քոլեջը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխան։
10. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված ժամաքանակը։ Պրակտիկայի

անցկացման ժամկետը կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։
11. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
12. Քոլեջը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։
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Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-15-001

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

հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային

հաղորդակցման, գործնական կապերի ու հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման

համար,

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

4) ձևավորի և զարգացնի միջանձնային հաղորդակցում,

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման

համար

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների համար,

2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:



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

կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու դրանց

բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման հնարավորությունները

բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը),

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

օգտագործում է հնարավորությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

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

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

կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ զեկույց և հաղորդում

պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է գալիս հնարավոր բոլոր

դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը),

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է հստակ և

նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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



հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ կազմել

տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը, կառաջադրվի թեմա, որի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից հավաքագրվում,

ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ միտքը վերածել գրավոր ամբողջական

տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։

Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առանց էական թերությունների

կատարում է հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

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

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար,

5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ,

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և դասակարգելու համար։

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և

եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային

շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը),

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու համար,

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,



6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ Թեստերի միջոցով

ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի համար դրանց կիրառման

առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և

օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում

նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի

քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝

ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

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

տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-15-001

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

կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու,

հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ

իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից`

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական աշխատանք 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝



1) ներկայացնի աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները,

2) կազմակերպի կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան,

3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ,

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման

անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 10

առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,

3. հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունը,

4. էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։

5. կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է ճիշտ:

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



ռեսուրսները անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները

(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական),

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը,

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),

3) ներկայացնում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել

որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև անհրաժեշտ աշխատանքային

կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`   2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) աշխատանքային

առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու դժբախտ պատահարների փաստաթղթային ձևակերպումների

կարգը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն

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

ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային

պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ

կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային ձևակերպումներ բաղադրիչները։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք`  6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,

4) կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների վիրակապման գործողություն,

5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու գործողություններ,

6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է վիրակապման և անշարժացման գործողություն,

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել

(անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի գնահատման

որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ

գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորությունները

կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների

շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office)

ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային

աշխատելու հմտությունները:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը,

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր,

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ,

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն,

6) աշխատի համացանցում:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները և օպերացիոն համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,

2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմանները,

3) օգտվում է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,



4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը,

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում և տեղադրում է առաջադրված վայրում,

9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական սարքերի, դրանց

կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից օժանդակ տեխնիկական սարքերը,

օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական

ծրագրում կատարել նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից

օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ տեխնիկական

սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     2 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

3) տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում,

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի



նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, խմբագրելու տեքստը հավելելու

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ 1) աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու,

աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու գործողություններ՝ առնվազն 2

հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության օրինակ կարող է հանդիսանալ

թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի վերածելը) և այլն։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,



2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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

4) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր պատկերներ, տեքստային բլոկներ

գծագրելու, խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական

ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն

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

2) մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,

3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,

4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար,

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական նյութը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի

օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և տեքստային տվյալներ

մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու,

ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով թեմայի



տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը,

4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց ցանցերից),

5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,

6) գրանցվում է էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում և այլ կայքերում,

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա:

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

Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների բազմազանությունը,

համացանցի միջոցով կարգավորման ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի մուտք գործել ինտերնետային

ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի

տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ հասցեականության։

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

կատարում գործնական հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

գործնական աշխատանք` 6 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին գիտելիքներ տալ հայ գրականության սկզբնավորման, զարգացման փուլերի, դրանց

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, գրողների կյանքի ու գործունեության, ստեղծագործությունների գաղափարական

ուղղվածության, գրական սեռերի ու ժանրերի, գրական ուղղությունների վերաբերյալ, զարգացնել սովորողի գրական ճաշակը,

նպաստել բառապաշարի հարստացմանը, պատկերավոր մտածողության ձևավորմանն ու զարգացմանը, գրավոր ու բանավոր

խոսքի զարգացմանը, ներկայացնել հայ գրականության բանավոր և գրավոր ստեղծագործությունները՝ որպես մարդասիրության,

աշխարհաճանաչողության, ազգային մտածողության, սիրո ու հանդուրժողականության համամարդկային գաղափարների

քարոզչության ու տարածման հարթակներ, հայ գրականությունը՝ որպես համաշխարհային գրական-մշակութային ժառանգության

կարևոր բաղկացուցիչ, նրա տեղն ու դերը:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 62 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հայ ժողովրդական բանահյուսությունը,

2) ներկայացնի հայ հին գրականությունը,

3) ներկայացնի հայ միջնադարյան գրականությունը,

4) ներկայացնի հայ նոր գրականությունը,

5) ներկայացնի հայ նորագույն գրականությունը,

6) ներկայացնի սփյուռքահայ գրականությունը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայ ժողովրդական բանահյուսությունը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հայ ժողովրդական բանահյուսության ժամանակաշրջանը,

2) ճիշտ է բնութագրում ժողովրդական բանահյուսության համադրական առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում բանահյուսության հիմնական ստեղծագործությունները,

4) ճիշտ է բացահայտում ստեղծագործությունների բովանդակային ու գաղափարական առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողներին հանձնարարվում է

ներկայացնել հայ ժողովրդական բանահյուսության ընդհանուր բնութագիրը, հիմնական ստեղծագործությունների

առանձնահատկությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները, տարբեր մոտեցումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Հայոց հնագույն առասպելները. <<Հայկ և Բել>>, <<Հայկյան Արամ>>, <<Տորք Անգեղ>>, <<Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ>>,

<<Վահագն Վիշապաքաղ>>,  <<Տիգրան և Աժդահակ>>, <<Արտաշես և Արտավազդ>>, <<Զրույցներ Երվանդի Մասին>>

2.Հայ ժողովրդական առակներ

3.Հայ ժողովրդական առած-ասացվածքներ

4.Հայ ժողովրդական հանելուկներ

5. Հայ ժողովրդական հեքիաթներ

6.Վիպական տաղեր. <<Լևոնի երգը>>, <<Մոկաց Միրզան>>, <<Կարոս Խաչը>>, <<Ասլան աղան>>

7.Քնարական ստեղծագործություններ

8.Կենցաղային ծիսական քնարերգություն

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը կողմնորոշվում է առաջադրված

հարցերի պատասխաններում, ուշադրություն է դարձնում հարցի էական կողմերի վրա: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական

շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման համար անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան գրականություն

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4

գործնական աշխատանք 2

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայ հին գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հայ հին գրականության ժամանակաշրջանները, թարգմանական և ինքնուրույն գրականության



ստեղծման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում հայ հին գրականության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայ հին գրականության հիմնական ստեղծագործությունները,

4) ճիշտ է բացահայտում հիմնական ստեղծագործությունների գեղարվեստական արժանիքներն ու առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով որի ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են հայ հին

գրականության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները, հիմնական ստեղծագործություննեևի գաղափարական և

գեղարվեստական արժանիքների բնութագրումները.

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Հայ գրականության սկզբնավորումն ու առաջին մատենագիրները. Մեսրոպ Մաշտոց, Կորյուն, Եզնիկ Կողբացի

2.Ոսկեդարի հայ պատմագրությունը. Ագաթանգեղոս, Փավստոս Բյուզանդ, Մովսես Խորենացի, Եղիշե, Ղազար Փարպեցի

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ընթերցել է հիմնական ստեղծագործությունները և քննարկման

ընթացքում կարողանում է պատասխանել առաջադրված հարցերը: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է հեղինակների

ստեղծագործությունները, դրանց վերաբերյալ օժանդակ նյութերը, վերլուծությունները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայ միջնադարյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան գրականության զարգացման փուլերը,

3) ճիշտ է բնութագրում հայ միջնադարյան գրականության ստեղծագործությունների հիմնական ժանրերն ու դրանց

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բացահայտում հայ ժողովրդական էպոսի համամարդկային գաղափարները,

5) ճիշտ է մեկնաբանում հայ միջնադարյան քնարերգության լեզվական-բառապաշարային շերտերն ու

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է մեկնաբանում հայ միջնադարյան գրականության թեմատիկ առանձնահատկությունները,

7) ճիշտ է կարդում հայ միջնադարյան գրական ստեղծագործությունները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողներին հանձնարարվում է

ներկայացնել հայ միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը, զարգացման փուլերը, հայ ժողովրդական էպոսի

համամարդկային գաղափարները, հիմնական ստեղծագործությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները, տարբեր

մոտեցումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Հայ գրականությունը 6-7-րդ դարերում

2. Հայ գրականությունը 8-10-րդ դարերում (Ղևոնդ պատմիչ, Հովհաննես Դրասխանակերտցի, Թովմա Արծրունի, Գրիգոր

Նարեկացի)

3.Հայ գրականությունը 11-16-րդ դարերում (Գրիգոր Մագիստրոս, Ներսես Շնորհալի, Մխիթար Գոշ, Վարդան Այգեկցի, Ֆրիկ,

Հովհաննես Թլկուրանցի, Նահապետ Քուչակ)

4.<<Սասունցի Դավիթ>> էպոսը

5 Հայ գրականությունը 17-րդ դարում (Առաքել Դավրիժեցի)

6 Հայ գրականությունը 18-րդ դարում (Նաղաշ Հովնաթան, Սայաթ-Նովա)

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ներկայացնում է հիմնավոր և գրագետ

տեսակետներ, կարողանում է ձևակերպել ճիշտ հարցադրումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան

գրականությունը, վերլուծությունները:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայ նոր գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հայ նոր գրականության ձևավորման պատմական ու քաղաքական նախադրյալները,

2) ճիշտ է բնութագրում հայ նոր գրականության զարգացման առանձնահատկությունները և փուլերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայ նոր գրականության ներկայացուցիչների ծրագրային ստեղծագործությունների

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բացահայտում գրական տարբեր ուղղությունների կապը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի, քննարկման և որոշ հարցերի միջոցով: ՈՒսանողը պետք է ներկայացնի հայ նոր



գրականության պատմական ու քաղաքական նախադրյալները, զարգացման փուլերը, գրական տարբեր ուղղությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ.

1. Հայ նոր գրականության սկզբնավորումն ու զարգացումը (Արսեն Բագրատունի, Հարություն Ալամդարյան, Մեսրոպ

Թաղիադյան, Խաչատուր Աբովյան, Ղևոնդ Ալիշան, Միքայել Նալբանդյան, Ռափայել Պատկանյան, Սմբատ Շահազիզ, Մկրտիչ

Պեշիկթաշլյան, Պետրոս Դուրյան)

2.Հայ նոր գրականությունը 19-րդ դարի 70-80 ական թվականներին (Ղազարոս Աղայան, Գաբրիել Սունդուկյան, Րաֆֆի, Հակոբ

Պարոնյան, Շիրվանզադե, Մուրացան, Նար-Դոս, Հավհաննես Հովհաննիսյան, Վրթանես Փափազյան, Արփիար Արփիարյան,

Տիգրան Կամսարական, Գրիգոր Զոհրապ, Հովհաննես Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Սիամանթո, Միսաք Մեծարենց,

Վահան Տերյան, Դանիել Վարուժան, Երվանդ Օտյան, Լևոն Շանթ)

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ըստ կատարման չափանիշների հարցերի պատասխանները ճիշտ են տրված, թեստը

ճիշտ է լրացված նվազագույնը 90 տոկոսով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հայ նորագույն գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հայ նորագույն գրականության ձևավորման ժամանակաշրջանը, հասարակական-քաղաքական

իրողությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում հայ նորագույն գրականության զարգացման փուլերը,

3) ճիշտ է բնորոշում գրական նոր ուղղությունները,

4) ճիշտ է բնութագրում պատմական, հասարակական-քաղաքական իրադարձությունների ու գրականության զարգացման կապն

ու փոխկապակցվածությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի, քննարկման և որոշ հարցերի միջոցով: ՈՒսանողը պետք է ներկայացնի հայ

նորագույն գրականության ձևավորման պատմական ու քաղաքական նախադրյալները, հասարակական քաղաքական

իրողությունները և զարգացման փուլերը: Այդ ժամանակաշրջանի հայ գրողների ծրագրային ստեղծագործությունների

առանձնահատկությունները:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ

1.Դասական գրականության ավանդներն ու նորագույն շրջանի հայ գրականության առանձնահատկությունները (Եղիշե Չարենց,

Դերենիկ Դեմիրճյան, Ստեփան Զորյան, Ակսել Բակունց, Գուրգեն Մահարի)

2.Հայ գրականությունը հայրենական պատերազմի շրջանում.(Հրաչյա Քաչար, Վախթանգ Անանյան, Սիլվա Կապուտիկյան,

Մովսես Արազի, Նաիրի Զարյան, Գեղամ Սարյան, Հովհաննես Շիրազ, Համո Սահյան, Գևորգ Էմին, Մարո Մարգարյան

3.Հայ գրականությունը 1960-1990-ական թվականներին. Արձակը-Խաչիկ Դաշտենց, Ստեփան Ալաջաջյան, Սերո Խանզադյան,

Վիգեն Խեչումյան, Զորայր Խալափյան, Պերճ Զեյթունցյան, Մուշեղ Գալշոյան, Հրանտ Մաթևոսյան, Վարդգես Պետրոսյան:

Պոեզիան-Պարույր Սևակ, Վահագն Դավթյան, Ռազմիկ Դավոյան

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ըստ կատարման չափանիշների հարցերի պատասխանները ճիշտ են տրված կամ թեստը

ճիշտ է լրացված նվազագույնը 90 տոկոսով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել սփյուռքահայ գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնորոշում սփյուռքահայ գրականութան պատմական, քաղաքական նախադրյալներն ու պատճառները,

2) ճիշտ է բնութագրում սփյուռքահայ գրականութան հեղինակների կյանքը և ստեղծագործությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում սփյուռքահայ գրականութան քաղաքական- գաղափարական խնդիրներն ու միտումները,

4) ճիշտ է բնութագրում սփյուռքահայ օտարալեզու գրականութան առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով որի ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են

սփյուռքահայ գրականության առանձնահատկությունները, հիմնական ստեղծագործությունների բնութագրումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում կարողանում է պատասխանել

առաջադրված հարցերին, անում է էական լրացումներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ

1. Օտարալեզու հայ գրողներ

2. Ամերիկահայ գրողներ- Վահան Թեքեյան, Հակոբ Օշական, Շահան Շահնուր, Վազգեն Շուշանյան



3. Ֆրանսահայ գրողներ-Կոստան Զարյան, Մուշեղ Իշխան

4. Մերձավոր արևելքի գրողներ- Զարեհ Խրախունի, Զահրատ, Ռոպեր Հատտեճեան

5. Պոլսահայ գրողներ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը կարողանում է բնութագրել սպուռքահայ հայալեզու և

օտարալեզու հայտնի գրողների կյանքն ու գործունեությունը: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գործնական և կիրառելի գիտելիքներ արտասահմանյան գրականության այն

հարցերի վերաբերյալ, որոնք անհրաժեշտ են գրադարանային գործի կազմակերպման և գրադարանից օգտվողների

սպասարկման գործառույթները, գրադարանային ֆոնդի ձևավորման ու մշակման աշխատանքները մասնագիտական բավարար

մակարդակով իրականացնելու համար:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 60 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի անտիկ շրջանի արտասահմանյան գրականությունը,

2) ներկայացնի հելլենիզմի շրջանի արտասահմանյան գրականությունը,

3) ներկայացնի վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականությունը,

4) ներկայացնի լուսավորության շրջանի արտասահմանյան գրականությունը,

5) ներկայացնի ժամանականից արտասահմանյան գրականությունը:

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



մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտիկ շրջանի արտասահմանյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում անտիկ շրջանի արտասահմանյան գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում անտիկ արտասահմանյան գրականության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում անտիկ շրջանի արտասահմանյան գրականության ժանրային խմբերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում անտիկ տարբեր շրջանների արտասահմանյան գրականության հիմնական ստեղծագործությունները,

5) ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են անտիկ

գրականության տարբեր փուլերը, առանձնահատկությունները, գեղարվեստական նշանակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Հոմերոս, Հեսիոդոս, Էսքիլես, Սոֆոկլես:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է ակտիվություն,

կատարում է ճիշտ հարցադրումներ և եզրահանգումներ: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հելլենիզմի շրջանի արտասահմանյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հելլենիզմի /հունական և հռոմեական/ գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում հելլենիզի գրականության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում հելլենիզմի շրջանի գրականության ժանրային խմբերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հելլենիզմի շրջանի գրականության հիմնական ստեղծագործությունները,

5) ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ստուգվում է հելլենիզմի շրջանի գրականության

ժամանակահատվածային ընդգրկման, առանձնահատկությունների, այդ շրջանի հունական և հռոմեական գրականության

ժանրային խմբերի իմացությունը:



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Անակրեոն, Վերգիլիոս, Պլուտարքոս, Հորացիոս:

Արդյունքի ձռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է բնութագրում հելենական շրջանի

քնարերգությունը, ստեղծագործությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականության ժանրային խմբերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վերածննդի շրջանի արտասահմանյան գրականության հիմնական ստեղծագործությունները,

5) ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են վերածննդի

շրջանի արտասահմանյան գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը, տարբեր շրջանների

առանձնահատկությունները, գրականության ժանրային խմբերը, հիմնական ստեղծագործությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում կարողանում է պատասխանել

առաջադրված հարցերին: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել լուսավորության շրջանի արտասահմանյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում լուսավորության շրջանի արտասահմանյան գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում լուսավորության տարբեր շրջանների առանձնահատկությունները,



3) ճիշտ է բնութագրում լուսավորության շրջանի արտասահմանյան գրականության ժանրային խմբերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորության շրջանի արտասահմանյան գրականության հիմնական ստեղծագործությունները,

5) ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է հարց ու պատասխանի և խմբակային քննարկման միջոցով: Ստուգվում է

լուսավորության շրջանի և դասական արտասահմանյան գրականության առանձնահատկությունների բնութագրման ուսանողի

ունակությունները: Քննարկման ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են այդ շրջանների հիմնական ստեղծագործությունների

վերաբերյալ իրենց տեսակետները և տարբեր մոտեցումների վերաբերյալ իրենց վերաբերմունքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում կարողանում է պատասխանել

առաջադրված հարցերին, բնութագրել այդ շրջանների հեղինակների հիմնական ստեղծագործությունները: Թույլատրելի է որոշ

ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ժամանականից արտասահմանյան գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում ժամանակակից արտասահմանյան գրականության ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում ժամանակակից արտասահմանյան գրականության առանձնահատկությունները ըստ երկրների խմբերի,

3) ըստ երկրների խմբերի ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից արտասահմանյան գրականության հիմնական

ստեղծագործությունները,

4) ստեղծագործությունների բովանդակային յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է հարց ու պատասխանի և խմբակային քննարկման միջոցով: Ստուգվում է

ժամանակակից արտասահմանյան գրականության առանձնահատկությունների բնութագրման ուսանողի ունակությունները:

Քննարկման ընթացքում ուսանողները ներկայացնում են ժամանակակից արտասահմանյան գրականության կարևոր

հեղինակների ստեղծագործությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները և տարբեր մոտեցումների վերաբերյալ իրենց

վերաբերմունքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում կարողանում է պատասխանել



առաջադրված հարցերին, բնութագրել այդ շրջանների հեղինակների հիմնական ստեղծագործությունները: Թույլատրելի է որոշ

ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին գիտելիքներ տալ մանկական գրականության զարգացման փուլերի, նախադպրոցական ու

դպրոցական տարիքի երեխաների ընթերցանության համար նախատեսված գրականության բնորոշ դրսևորումների, զարգացման

միտումների, դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ներկայացնել մանկագիրների կյանքի ու ստեղծագործական

գործունեության առանձնահատկությունները, ուղղությունները, ստեղծագործությունների ժանրային առանձնահատկությունները,

ստեղծագործությունների գաղափարական ուղղվածությունը, անհատի հոգևոր-մշակութային կերպարի ձևավորման և

գեղագիտական դաստիարակության գործում մանկական գրականության վճռորոշ ազդեցությունն ու դերը, զարգացնել սովորողի

գրական ճաշակը, նպաստել բառապաշարի հարստացմանը, պատկերավոր մտածողության ձևավորմանն ու զարգացմանը,

գրավոր ու բանավոր խոսքի զարգացմանը, աշխարհընկալման, մտահորիզոնի ընդլայնման, ժողովրդական իմաստության,

ազգային մտածելակերպի, հոգեկերտվածքի վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերմանը:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մանկական գրականության հին շրջանը,

2) ներկայացնի նոր մանկական գրականությունը,

3) ներկայացնի նորագույն մանկական գրականությունը:

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



մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանկական գրականության հին շրջանը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում մանկական գրականության առաջին հեղինակներին, նրանց ժամանակաշրջանը, կյանքն ու

գոործունեությունը

2) ճիշտ է բնութագրում հին մանկական գրականության սկզբնավորման ու զարգացման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հին մանկական գրականության հիմնական ստեղծագործությունները

4) ճիշտ է բացահայտում ստեղծագործությունների բովանդակային ու գաղափարական առանձնահատկությունները

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողներին հանձնարարվում է

ներկայացնել մանկական գրականության սկզբնավորման ու զարգացման առանձնահատկությունները, հին շրջանի մանկական

գրականության հիմնական ստեղծագործությունների առանձնահատկությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները, տարբեր

մոտեցումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը կողմնորոշվում է առաջադրված

հարցերի պատասխաններում, ուշադրություն է դարձնում հարցի էական կողմերի վրա: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական

շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել նոր մանկական գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում նոր մանկական գրականության ժամանակաշրջանը, հեղինակների կյանքն ու գրական-հասարակական

գործունեությունը

2) ճիշտ է բնորոշում նոր մանկական գրականության ավանդույթների շարունակականության, նոր գրականության

ազդեցությունը մանկական նոր գրականության ձևավորման գործում,

3) ճիշտ է ներկայացնում նոր մանկական գրականության հիմնական ստեղծագործությունները, նրանց ժանրային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բացահայտում հիմնական ստեղծագործությունների գեղարվեստական արժանիքները, բովանդակային ու



գաղափարական առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում մանկական գրական մամուլի ստեղծման պատմությունը, ընթացքը և կարևորությունը մանուկների

գեղագիտական դաստիարակության գործում,

6) ճիշտ է բացահայտում հայ նոր մանկական գրականության ներկայացուցիչների՝ որպես հայ գրականության դասագրքերի

հեղինակների գործունեության կարևորությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի, խմբային քննարկման և հարցերի պատասխանների միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Նոր շրջանի մանկական գրականության զարգացման փուլերը, գրական տարբեր ուղղությունները, մանկագիրների հիմնական

ստեղծագործությունները, նրանց ժանրային առանձնահատկությունները, գեղարվեստական արժանիքները, բովանդակային ու

գաղափարական առանձնահատկությունները, մանկական գրական մամուլի ստեղծման պատմությունը, ընթացքը, հայ

գրականության դասագրքերի հեղինակների գործունեությունը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ըստ կատարման չափանիշների հարցերի պատասխանները ճիշտ են տրված, թեստը

ճիշտ է լրացված նվազագույնը 90 տոկոսով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել նորագույն մանկական գրականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նորագույն մանկական գրականության ընդհանուր բնութագիրը, զարգացման շրջանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում նորագույն մանկական գրականության հիմնական ներկայացուցիչներին, նրանց կյանքն ու

գործունեությունը

3) ճիշտ է բնութագրում նորագույն մանկական գրականության հիմնական ստեղծագործությունները, ժանրերն ու դրանց

առանձնահատկությունները

4) ճիշտ է ներկայացնում սփյուռքահայ մանկագիրների գործունեության առանձնահատկությունները և ստեղծագործությունները

5) ճիշտ է ներկայացնում մանկական գրականության մատենաշարային հրատարակությունները, հանրագիտարանները,

տեղեկատուները և դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի և խմբային քննարկման միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Նորագույն մանկական գրականության հիմնական ներկայացուցիչները, նրանց կյանքն ու գործունեությունը, հիմնական

ստեղծագործությունները, ժանրերն ու դրանց առանձնահատկությունները, սփյուռքահայ մանկագիրների գործունեության

առանձնահատկությունները և ստեղծագործությունները:

Արդյունքը գնահատվում է դրական, եթե թեստը ճիշտ է լրացված նվազագույնը 90 տոկոսով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՅ ԵՎ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալ հայ և համաշխարհային մշակույթի վերաբերյալ: Այն անհրաժեշտ է

մասնագիտական գործունեության ընթացքում գրադարանից օգտվողներին բավարար մակարդակով սպասարկելու, նրանց

անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրամադրելու համար:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 78 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հին հայկական, հին Եգիպտոսի, հին Չինաստանի, հին Հնդկաստանի, հին Հունաստանի, Հելլենիզմի և

Բյուզանդական մշակույթները,

2) ներկայացնի վերածննդի շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը,

3) ներկայացնի լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը,

4) ներկայացնի նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը,

5) ներկայացնի նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը:



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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հին հայկական, հին Եգիպտոսի, հին Չինաստանի, հին Հնդկաստանի, հին Հունաստանի, Հելլենիզմի և

Բյուզանդական մշակույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում հին հայկական, հին Եգիպտոսի, հին Չինաստանի, հին Հնդկաստանի, հին Հունաստանի, Հելլենիզմի և

Բյուզանդական մշակույթների ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում հին հայկական, հին Եգիպտոսի, հին Չինաստանի, հին Հնդկաստանի, հին Հունաստանի, Հելլենիզմի և

Բյուզանդական տարբեր շրջանների մշակույթների առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրջանների մշակութային հիմնական ժառանգությունները,

4) մշակութային ժառանգությունների յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատման համար ուսանողները ներկայացնելու են նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատ, որում

ներկայացնելու են հին հայկական, հին Եգիպտոսի, հին արևելքի, հին Հունաստանի, Հելլենիզմի և Բյուզանդական մշակույթների

ժամանակաշրանը և առանձնահատկությունները, նկարագրելու են մշակութային հիմնական ժառանգությունները՝ նշելով դրանց

յուրահատկությունները: Կազմակերպվելու է ռեֆերատների ներկայացում:

Արդյունքի յուրացման ծրագրային մանրամասները

1.Մշակույթը որպես ուրույն բացառիկություն

2.Նախնադարյան հասարակության մշակույթ

3.Հին Արևելքի քաղաքակրթություններ

4.Անտիկ Աշխարհի մշակույթները; Հին Հունաստան

5.Անտիկ Աշխարհի մշակույթները; Հին Հռոմ

6.Բյուզանդական մշակույթ

7.Հայ հին և միջնադարյան մշակույթ

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեմայի առանցքային հարցերը ռեֆերատում հիմնավոր ներկայացված և

հիմնավորված է:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգչային տեսողական



նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերածննդի շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում վերածննդի շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում վերածննդի շրջանի տարբեր ժամանակահատվածներում հայ և համաշխարհային մշակույթի

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում վերածննդի շրջանի հայ և համաշխարհային մշակութային հիմնական ժառանգությունները,

4) մշակութային ժառանգությունների յուրահատկությունները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատման համար ուսանողները ներկայացնելու են նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատ, որոնք

ներկայացվելու է խմբային քննարկումների ժամանակ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Վերածննդի շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային ընդգրկումը, վերածննդի շրջանի տարբեր

ժամանակահատվածներում հայ և համաշխարհային մշակույթի առանձնահատկությունները, վերածննդի շրջանի հայ և

համաշխարհային մշակութային հիմնական ժառանգությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է դրական, եթե ռեֆերատում ընտրած թեման մեկնաբանվել է հիմնավոր և ճիշտ:

Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգչային տեսողական

նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային և

աշխարհագրական ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի առանձնահատկությունները,



3) ճիշտ է ներկայացնում լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի հիմնական մշակութային

ժառանգությունները,

4) մշակութային ժառանգությունների յուրահատկությունները և մշակութային արժեքները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Լուսավորության շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի առանձնահատկությունները, աշխարհագրական ընդգրկումը: Այդ

շրջանի մշակութային կարևոր նմուշները ըստ առանձին երկրների և տեսակների:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը կողմնորոշվում է առաջադրված

հարցերի պատասխաններում, ուշադրություն է դարձնում հարցի էական կողմերի վրա: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական շեղումներ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգչային տեսողական

նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային և աշխարհագրական

ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի հիմնական մշակութային ժառանգությունները,

4) մշակութային ժառանգությունների յուրահատկությունները և մշակութային արժեքները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատման համար ուսանողները ներկայացնելու են նախապես հանձնարարված թեմայով ռեֆերատ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Նոր շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային ընդգրկումը: Մշակութային արժեքների

աշխարահագրական տեղաբաշխվածությունը, առանձնահատկությունները, հիմնական ժառանգությունները:

Արդյունքը գնահատվում է դրական, եթե ընտրած թեման ռեֆերատում մեկնաբանվել է հիմնավոր և ճիշտ: Թույլատրելի է որոշ ոչ

էական շեղումներ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգչային տեսողական

նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային և աշխարհագրական

ընդգրկումը,

2) ճիշտ է բնութագրում նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի հիմնական մշակութային ժառանգությունները,

4) մշակութային ժառանգությունների յուրահատկությունները և մշակութային արժեքները ճիշտ է բացահայտում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի և խմբային քննարկման միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Նորագույն շրջանի հայ և համաշխարհային մշակույթի ժամանակահատվածային ընդգրկումը, առանձին երկրների մշակութային

ձեռքբերումները և ժառանգությունը, առանձնահատկությունները: Մշակութային կապերը և փոխազդեցությունները: Մշակութային

ժառանգության առավել տիպական տեսակները:

Արդյունքը գնահատվում է դրական, եթե թեստը ճիշտ է լրացված առնվազն 90 տոկոսով, քննարկումների ընթացքում ուսանողը

ցուցաբերում է ակտիվություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր,

գրականություն, գործնական առաջադրանքի հանձնարարականներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգչային տեսողական

նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-005

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ տալ մանկավարժության վերաբերյալ, ինչն



անհրաժեշտ է գրադարանավարի աշխատանքային գործառույթները կատարելու ընթացքում, հատկապես ուսումնական

հաստատությունների գրադարաններում աշխատելու և համապատասխան տարիքի հաճախորդներին սպասարկելու դեպքում:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-001 <<Հայ գրականություն>>, ԳՐԴԳ-5-15-002

<<Արտասահմանյան գրականություն>>, ԳՐԴԳ-5-15-003 <<Մանկական գրականություն>> և ԳՐԴԳ-5-15-004 <<Հայ և

համաշխարհային մշակույթի հիմունքներ>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի մանկավարժության խնդիրները և զարգացման առանձնահատկությունները,

2) բացահայտի մանկավարժության տեղը հարակից գիտությունների համակարգում,

3) բացատրի մանկավարժագիտության կառուցվածքը, սկզբունքները և մեթոդները,

4) նկարագրի անձի զարգացման, դաստիարակության և ձևավորման հիմնական գործոնները,

5) ներկայացնի մանկավարժական գործընթացների բնութագիրը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանկավարժության խնդիրները և զարգացման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության նպատակը և խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գիտության ծագման և զարգացման պատմությունը, տարբեր ժամանակաշրջաններում

մանկավարժության յուրահատկությունները,

3) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության հասկացությունները, բացահայտում դրանց իմաստաբանական նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

մանկավարժության խնդիրների զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերող հարցերում ուսանողի ունեցած

գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մանկավարժության էությունը, նպատակը, կառուցվածքը, սկզբունքները և մեթոդները: Նրա տեղը գիտությունների համակարգում,



անձի զարգացման և դաստիարակության գործում: Կապը այդ գիտությունների հետ: Մանկավարժության հասկացությունները:

Մանկավարժական գործընթացների բնութագիրը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը դրսևորում է բավարար գիտելիքներ, ու առաջացած

իրավիճակներում ճիշտ է կողմնորոշվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

գրականություն, ցուցադրական և ուսումնաօժանդակ այլ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացահայտել մանկավարժության տեղը հարակից գիտությունների համակարգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության փոխադարձ կապը փիլիսոփայության հետ,

2) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության և սոցիոլոգիայի փոխադարձ կապը,

3) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության և կենսաբանության փոխադարձ կապը,

4) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության կապը բարոյագիտության և գեղագիտության հետ,

5) ճիշտ է բացատրում մանկավարժական և հոգեբանական գիտությունների փոխադարձ կապը,

6) ճիշտ է բացատրում մանկավարժության կապը գիտա-տեխնիկական առաջընթացի զարգացման հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական աշխատանքների ընթացքում, որոնց միջոցով բացահայտվում է հարակից

գիտությունների հետ մանկավարժության կապի դրսևորումները: ՈՒշադրություն է դարձվում տարբեր գիտությունների

հասկացությունների փոխադարձ կապի և կիրառման հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մանկավարժության փոխադարձ կապը փիլիսոփայության, սոցոլոգիայի, կենսաբանության, բարոյագիտության, գեղագիտության,

հոգեբանության և գիտատեխնիկական առաջընթացի զարգացման հետ, դրանց ընդհանուր բնութագիրը և գործնական

հիմնավորումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել մանկավարժագիտության կառուցվածքը, սկզբունքները և մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության կառուցվածքային բնութագիրը,

2) ճիշտ է բնութագրում մանկավարժական ուսմունքի զարգացման պատմությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում դպրոցական մանկավարժության օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական մանկավարժության օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է մեկնաբանում մանկավարժական գիտության հիմնական սկզբունքները,

6) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության ընդհանուր գիտական մեթոդների համակարգը,

7) ճիշտ է բնութագրում ուսումնասիրման դիտողականության, փորձի, զրույցի և անկետաների մեթոդները,

8) ճիշտ է բնութագրում ուսումնասիրման վիճակագրական և վերլուծական-համադրական մեթոդների էությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է առանցքային հարցերի խմբային քննարկումների միջոցով: Կիրառելի է առանձին հարցերի

վերաբերյալ թեմատիկ ոչ ծավալուն մշակումներ կատարելը և ներկայացնելը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մանկավարժագիտության կառուցվածքի սկզբունքների և մեթոդների ամբողջությունը դրանց անհրաժեշտության

հիմնավորումները: Մանկավարժական ուսմունքի զարգացման պատմության գնահատումը: Մանկավարժության

օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների բնութագրումը: Մանկավարժական գիտության սկզբունքների և մեթոդների

նկարագրումը: Կրթական գործում ուսումնասիրման մեթոդների (դիտում, փորձ, զրույց, վիճակագրական-վերլուծական և այլն) և

համապատասխան աշխատանքների իրականացում:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին ակտիվորեն է մասնակցում, տալիս է

հիմնավորված պատասխաններ, անհատական հանձնարարությունը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նկարագրել անձի զարգացման, դաստիարակության և ձևավորման հիմնական գործոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում անձի զարգացման, դաստիարակության և ձևավորման հիմնահարցերը,



2) ճիշտ է բացատրում մարդու զարգացման մեջ ժառանգականության գործոնի դերը,

3) ճիշտ է բացատրում անձի ձևավորման գործընթացում միջավայրի դերը,

4) ճիշտ է բացատրում անձի ձևավորման համար դաստիարակության դերն ու նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա, որում ներկայացվում է անձի ձևավորման

հիմնական գործոնների յուրահատուկ դրսևորումները: ՈՒսանողը պետք է կողմնորոշվի ճիշտ պատասխանի տարբերակում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Անձի զարգացման, դաստիարակության և ձևավորման հիմնական գործոնների նշանակությունը և անհրաժեշտությունը: Ըստ

զարգացման՝ անձի դաստիարակության և ձևավորման հիմնահարցերը, ժառանգականության և միջավայրի դերը: Անձի

ձևավորման և զարգացման ընթացքում դաստիարակության դերն ու նշանակությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները հիմնականում ճիշտ են կատարվում, թույլատրելի է ոչ էական

շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական և ուսումնաօժանդակ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մանկավարժական գործընթացների բնութագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գործընթացի և մանկավարժական համակարգի մասին հասկացողությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում մանկավարժական գործընթացի շարժիչ ուժերը և օրինաչափությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում մանկավարժական ուսուցման և դաստիարակության գործընթացների յուրահատկությունները,

4) ճիշտ է հիմնավորում ուսուցման և դաստիարակության մեթոդների յուրահատկությունը և փոխադարձ կապը,

5) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գործընթացի հիմնական փուլերի բնութագրերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կրթական համակարգի ղեկավարումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային քննարկումների ընթացքում, որոնց ժամանակ ուսանողը ըստ իրավիճակների

ներկայացնում է իր տեսակետները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Մանկավարժական գործընթացների կազմակերպման և համակարգի մասին ընդհանուր հարցեր: Մանկավարժական գործընթացի



շարժիչ ուժերն ու օրինաչափությունները: Մանկավարժական ուսուցման և դաստիարակության իրականացման մեթոդների

յուրահատկությունը և փոխադարձ կապերը: Մանկավարժական գործընթացի հիմնական փուլերի իրականացումը: Կրթական

համակարգի ղեկավարման հիմնական փաստաթղթերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ճիշտ գնահատականներ է տալիս և

անում է հիմնավոր եզրահանգումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական ու մեթոդական գրականություն, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-006

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել հոգեբանական որոշակի գիտելիքներ, գործնականում դրանք կիրառելու

հմտություններ, հոգեբանության հիմնահարցերը տիրապետելու, առաջադիր խնդիրները լուծելու, ինչպես նաև հոգեբանական

միտքը զարգացնելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի հոգեբանության հիմնախնդիրները և զարգացման առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի հոգեբանության տեղը հարակից գիտությունների համակարգում,

3) բացատրի հոգեբանության կառուցվածքը, հիմնական սկզբունքները և մեթոդները,

4) ներկայացնի անձի և նրա գործունեության բնութագիրը,

5) ներկայացնի անձի իմացական գործընթացները և հոգեբանական առանձնահատկությունները:

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

մակարդակի ապահովումն է



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հոգեբանության հիմնախնդիրները և զարգացման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության ուսուցման նպատակը և հիմնախնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական ուսմունքի զարգացման պատմությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական հասկացությունների ընդհանուր բնութագիրը,

4) ճիշտ է բացատրում հոգեկանի և տեղեկատվության դրսևորման ձևերը և փոխազդեցության առանձնահտկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության մեջ գիտակցության մասին զարգացման բնորոշ առանձնահտկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկանի և գիտակցության փոխզարգացման օրինաչափությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

հոգեբանության խնդիրների և զարգացման առանձնահատկություններին վերաբերող հարցերում ուսանողի յուրացրած

գիտելիքները գործնականորեն դրսևորելու ունակությունները: Անհրաժեշտ է այս հարցերը դիտարկել գրադարանային գործի

համատեքստում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հոգեբանության նպատակը և խնդիրները: Նրա զարգացման պատմության և հասկացությունների ընդհանուր բնութագրիչները:

Հոգեկանի և տեղեկատվության դրսևորման ձևերի և փոխազդեցության առանձնահատկությունները: Հոգեբանության մեջ

գիտակցության դերի բնորոշումը: Հոգեկանի և գիտակցության փոխզարգացման դրսևորումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է անհրաժեշտ

ակտիվություն, կարողանում է արձագանքել առաջադրվող հարցերին, գնահատել այլ ուսանողների առաջարկած տարբերակները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, գործնական քննարկման համար նախատեսված իրավիճակների մանրամասներ, հնարավորության դեպքում նաև

համակարգչային նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հոգեբանության տեղը հարակից գիտությունների համակարգում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության և բնական գիտությունների փոխադարձ կապը,

2) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության և փիլիսոփայական գիտությունների փոխադարձ կապը,

3) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության և մանկավարժական գիտության փոխադարձ կապը,



4) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության կապը գիտա-տեխնիկական առաջընթացի զարգացման հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ժամանակ բացահայտվում են հարակից

գիտությունների համակարգում հոգեբանության տեղը, նրա զարգացման առանձնահատկությունները: ՈՒսանողներին

հանձնարարվելու է նաև պատրաստել մինչև 5 էջ ծավալով զեկույցներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Հոգեբանության փոխադարձ կապը բնական գիտությունների, փիլիսոփայության, մանկավարժության, սոցիոլոգիայի հետ:

Հոգեբանության դերի բարձրացումը գիտատեխնիկական առաջընթացի, տեղեկատվական հոսքերի ինտենսիվացման, նոր

տեխնոլոգիաների կիրառման պայմաններում: Իրականացվող փոփոխությունների ընդհանուր բնութագիրը և գործնական

հիմնավորումները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն,

զեկույցում ապահովում է թեմայի առանցքային հարցերի մեկնաբանությունը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել հոգեբանության կառուցվածքը, հիմնական սկզբունքները և մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր հոգեբանության կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության ճյուղային դասակարգումը,

3) ճիշտ է բացատրում և ձևակերպում հոգեբանության հիմնական սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության գենետիկական (պատմական) ու գիտակցության միասնության սկզբունքները,

6) ճիշտ է բնութագրում դիտողականության, փորձի, զրույցի և անկետաների մեթոդները,

7) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանական ուսումնասիրությունների վերլուծական-համադրական մեթոդը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուշադրություն է դարձվում

հոգեբանության ընդհանուր գիտելիքները կիրառելու հիմնավորված տարբերակներ ընտրելու ուսանողի ունակությունների վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Հոգեբանության կառուցվածքի սկզբունքների և մեթոդների ամբողջությունը դրանց անհրաժեշտության հիմնավորումները:

Հոգեբանության ճյուղային դասակարգումը, ուսումնասիրման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները: Հոգեբանության

պատմության զարգացման բնութագրումը: Հոգեբանական կրթության գործում ուսումնասիրման մեթոդների (դիտում, փորձ,

զրույց, վիճակագրական-վերլուծական և այլն) և համապատասխան աշխատանքների իրականացում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն,

կարողանում է գործնական նշանակություն ունեցող հարցադրումներին տալ հիմնավորված պատասխաններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական գրականություն, գործնական առաջադրանքների համար իրավիճակային սցենարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել անձի և նրա գործունեության բնութագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի հոգեբանական բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում անձի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը,

4) ճիշտ է բնութագրում ուշադրության առանձնահատկությունները և խոսքային գործունեությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում անձի գործունեության հուզական իրավիճակների և կամային հատկությունների բնութագիրը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, հաշվի առնելով նաև գործնական

նշանակություն ունեցող հարցերում ուսանողի ճիշտ կողմնորոշվելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Անձի հոգեբանական զարգացման, միջանձնային հարաբերություններում նրա հոգեբանական գործոնների բնութագիրը:

Ուշադրության և խոսքային գործունեության մեջ անձի առանձնահատկությունների բնութագիրը: Անձի հուզական իրավիճակների

և կամային հատկությունների հոգեբանկան բնութագիրը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն,

հիմնավորված արձագանքում է այլ ուսանողների եզրահանգումներին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական նյութեր, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել անձի իմացական գործընթացները և հոգեբանական առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի զգացողության ընդհանուր օրինաչափությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անձի ըմբռնման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում անձի հիշողության դրսևորման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բնութագրում մտածողության և երևակայության տեսակների ընդհանուր բնութագիրը,

5) ճիշտ է բնութագրում անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում խառնվածքի և նրա տիպաբանական առանձնահատկությունների բնութագիրը,

7) ճիշտ է բնութագրում բնավորության, նրա առանձնահատուկ գծերի, կառուցվածքի հատկանիշները, բնավորության

ձևավորման օրինաչափությունները,

8) ճիշտ է ներկայացնում անձի ընդունակությունների կառուցվածքային բնութագիրը, ձևավորման և զարգացման

առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է տիպական իրավիճակների խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով: Նախապես

մշակված իրավիճակներում խումբը առաջադրանք է ստանում քննարկել ձեռնարկվող քայլերը և հիմնավորել լուծումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Անձի իմացական գործընթացների և հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին ընդհանուր հարցեր: Անձի զգացողության,

ըմբռնման և հիշողության դրսևորման առանձնահատկությունների բնութագրումը: Անձի մտածողության և երևակայության

տեսակները, խառնվածքի և բնավորության հատկանիշների հիմնավորումները: Անձի ձևավորման և զարգացման ընթացքում

ընդունակությունների իրական բնութագիրը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն,

կարողանում է գործնական իրավիճակներում առաջարկել հիմնավորված լուծումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական նյութեր, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՎԵՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին անհրաժեշտ տեսական ու գործնական գիտելիքներ տալ մասնագիտական գործունեության

ընթացքում գրադարանավարի վարքագծի կանոնների, աշխատանքային ու գործնական հարաբերությունների ընթացքում

վարվեցողության հիմնական դրսևորումների մասին:

Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-006 <<Հոգեբանության հիմունքներ>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գրադարանավարի հիմնական պարտականությունները, աշխատանքային վարքագծի սկզբունքներն ու նորմերը,

2) մեկնաբանի գրադարանավարի մասնագիտական վարվելակերպի կանոնները,

3) ստեղծի գրադարանից օգտվողներին սպասարկելու նպաստավոր պայմաններ:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գրադարանավարի հիմնական պարտականությունները, աշխատանքային վարքագծի սկզբունքներն ու նորմերը

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանավարի աշխատանքային պարտականությունների բովանդակությունը ճիշտ բացատրում է,

2) պաշտոնեական հրահանգների պահանջները ճիշտ է մեկնաբանում,

3) ճիշտ է բացատրում գրադարանի ներքին աշխատանքային և գրադարանից օգտվելու կանոնների իմաստը,

4) աշխատանքային կարգապահության ձևավորման նորմերը ճիշտ է մեկնաբանում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային իրավիճակային քննարկումների միջոցով, որի ընթացքում ներկայացվում են

համապատասխան աշխատանքային իրավիճակներ, որոնցում ուսանողը պետք է ըստ կարգերի կողմնորոշվի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Գրադարանավարի պաշտոնի նկարագիրը, դրա բովանդակությունը, անհրաժեշտությունը և հաստատումը: Գրադարանի ներքին

կանոնադրությունը, բովանդակությունը: Գրադարանավարի պարտականությունները: Գրադարանից օգտվելու կանոնները:

Դրանց պահպանման նկատմամբ հսկողությունը:



Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ըստ իրավիճակների կողմնորոշվում է

գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, առաջարկում է լուծումների հիմնավոր տարբերակներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքի փաթեթներ, նորմատիվ փաստաթղթերի օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Մեկնաբանել գրադարանավարի մասնագիտական վարվելակերպի կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանավարի մասնագիտական գործունեության յուրահատկությունները ճիշտ է բացատրում,

2) գրադարանավարի վարվելակերպի առանձնահատուկ կողմերը ճիշտ է բացատրում,

3) գրադարանավար-հասարակություն, գրադարանավար-ընթերցող փոխհարաբերությունների էական բնութագրիչները ճիշտ է

բացատրում,

4) գրադարանից օգտվողներին սպասարկելու ընթացքում վարվելակերպի կանոնների պահպանման կարևորությունը ճիշտ է

մեկնաբանում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական խաղի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողը պետք է ցուցադրի մասնագիտական

վարվելակերպի կանոններին տիրապետելու ու կիրառելու իր ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Գրադարանային սպասարկման բնագավառում վարվելակերպի կանոնները, դրանց բովանդակությունը և յուրահատուկ

դրսևորումները: Տարբեր հարթություններում գրադարանավարի գործունեության առանցքային բնութագրիչները:

Արդյունքը ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը խաղի ընթացքում կարողանում է նորմալ պահպանել սահմանված

կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է ուսումնական, մեթոդական նյութեր, աշխատանքային իրավիճակների նկարագրեր, գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ստեղծել գրադարանից օգտվողներին սպասարկելու նպաստավոր պայմաններ

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանի աշխատանքի նպաստավոր պայմանների բաղադրիչները ճիշտ է ներկայացնում,



2) գրադարանի բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտի իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում,

3) գրադարանային, մատենագիտական և տեղեկատվական սպասարկման էթիկական բաղադրիչները ճիշտ է ներկայացնում,

4) հնարավոր հակասությունների առաջացման պատճառները ճիշտ է մեկնաբանում,

5) հակասությունների լուծման ընտրված ուղիները ճիշտ և հիմնավոր է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

գրադարանից օգտվողների սպասարկման վերաբերյալ մինչև 3 իրավիճակներ, որոնցում անհրաժեշտ է լինելու առաջարկել

սպասարկման կազմակերպման առավել ընդունելի լուծումներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Գրադարանից օգտվողների սպասարկման աշխատանքների համալիրը: Դրանցում ներառվող բաղադրիչները: Սպասարկման

պայմանները և դրանց փոփոխությունները պայմանավորող գործոնները: Գրադարանի միջավայրի ձևավորման

առանձնահատկությունները: Հնարավոր հակասությունների խմբերը, դրանց յուրահատկությունները և հաղթահարման

անհրաժեշտությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ըստ իրավիճակների առաջարկում է հիմնավոր լուծումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է ուսումնական նյութեր, իրավիճակների նկարագրություններ, հնարավոր հակասությունների առաջացմանը

հասցնող դեպքերի նկարագրություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՓԱՍՏԱԹՂԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել փաստաթղթագիտության մասին ուսանողի գիտելիքները, փաստաթղթային-տեղեկատվական

գործում աշխատելու հմտությունները, ձևավորել տարատեսակ տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելու կարողություններ,

փաստաթղթային ֆոնդերի ղեկավարման հմտություններ

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի փաստաթղթագիտությունը, նրա զարգացման օրինաչափությունները,

2) ներկայացնի փաստաթղթային ֆոնդերի դերն ու նշանակությունը տեղեկատվական համակարգի զարգացման մեջ,

3) ներկայացնի փաստաթղթային հրատարակությունները որպես համակարգ,

4) ներկայացնի փաստաթղթերի սպասարկման առանձնահատկությունները,

5) ներկայացնի փաստաթղթային-տեղեկատվական համակարգի ղեկավարումը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել փաստաթղթագիտությունը, նրա զարգացման օրինաչափությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթագիտության դերն ու տեղը գիտության համակարգում,

2) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթագիտության զարգացման փուլերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթագիտության կառուցվածքը,

4) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթի ֆիզիկական և տեղեկատվական առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթի գործառույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

փաստաթղթագիտության և դրա զարգացման օրինաչափությունների մասին ուսանողի ընդհանրացված գիտելիքները, դրանց

գործնական կիրառման անհրաժեշտության հիմնավորումները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Փաստաթղթագիտությունը որպես ուսումնասիրման առարկա, դրա կարևորությունը: Փաստաթղթի բնութագրումը և

նշանակության կարևորումը: Փաստաթղթագիտության զարգացման փուլերը, դրանց առանձնացման պայմանները:

Փաստաթղթագիտության կառուցվածքը: Փաստաթղթի ֆիզիկական և տեղեկատվական առանձնահատկությունները, նրա

գործառույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողանում է ծրագրային մանրամասների ընդհանրացմամբ ճիշտ

կողմնորոշվել և տվյալ իրավիճակի համար ձևակերպել ճիշտ պատասխան: Թույլատրելի է որոշակի ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն,



ռեսուրսները ցուցադրական և ուսումնաօժանդակ նյութեր, տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել փաստաթղթային ֆոնդերի դերն ու նշանակությունը տեղեկատվական համակարգի զարգացման մեջ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթային ֆոնդի տեղն ու դերը տեղեկատվական համակարգերում,

2) ճիշտ է ներկայացնում առանձին փաստաթղթային ֆոնդերի ձևավորման սկզբունքներն ու օրինաչափությունները,

3) ճիշտ է կիրառում փաստաթղթային ֆոնդերի համալրման և հաշվառման մեթոդները,

4) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթային ֆոնդերի դասակարգման և պահպանման առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է բացահայտում փաստաթղթային ֆոնդի տեղեկատվական-հաղորդակցական գործառույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկումների միջոցով: ՈՒսանողներին կառաջարկվի առնվազն

երկու իրավիճակ, որոնցում նրանք պետք է ցուցադրեն փաստաթղթային ֆոնդերի դերի և նշանակության մասին իրենց

գործնական ընկալումը: ՈՒշադրություն պետք է դարձնել գրադարանային փաստաթղթերի վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Փաստաթղթային ֆոնդերի դերն ու նշանակությունը տեղեկատվական համակարգի զարգացման մեջ, նրանց ձևավորման

սկզբունքները, համալրման և հաշվառման մեթոդները, դասակարգման ու պահպանման առանձնահատկությունները,

փաստաթղթային ֆոնդի տեղեկատվական-հաղորդակցական գործառույթները: Գրադարանային փաստաթղթերի

առանձնահատկությունները և նմանությունները այլ փաստաթղթերի հետ: Գիրքը որպես գրադարանային փաստաթուղթ:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն,

իսկ գործնական հետևանքներ ունեցող իրավիճակներում կարողանում է ճիշտ կիրառել համապատասխան մոտեցումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

ուսումնական և մեթոդական գրականություն, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր, գործնական առաջադրանքների

համար մշակված նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել փաստաթղթային հրատարակությունները որպես համակարգ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթային հրատարակությունների տիպերն ու տեսակները,



2) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթային հրատարակությունների դասակարգման մեթոդները,

3) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթային հրատարակությունների նկարագրությունը (գրանցումը),

4) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի այբբենական դասակարգման նշանակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի առարկայական (թեմատիկ) դասակարգման նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին առաջարկվելու է ճիշտ պատասխանի

ընտրության թեստ, որում տրված նկարագրություններից ուսանողը պետք է ընտրի այն տարբերակը, ինչը համապատասխանում է

տվյալ հասկացության նկարագրին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Փաստաթղթային հրատարակությունների ամբողջական համակարգը, հրատարակությունների տիպերն ու տեսակները, դրանց

դասակարգման անհրաժեշտության հիմնավորումները: Դասակարգումը որպես փաստաթղթերի կանոնակարգման անհրաժեշտ

պայման: Փաստաթղթերի այբբենական և առարկայական դասակարգման գնահատումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարում է հիմնականում ճիշտ, թույլատրելի է ոչ

էական թերություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել փաստաթղթերի սպասարկման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարատեսակ փաստաթղթերի սպասարկման ձևերն ու մեթոդները,

2) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթի տեղեկատվական դերն ու նշանակությունը սոցիալ-հաղորդակցությունների համակարգում,

3) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի հետ աշխատանքի սկզբունքները և իրավական հարցերը,

4) օգտագործում է հաղորդակցական հնարքներ՝ ընթերցողների տեղեկատվական պահանջները բավարարելու համար,

5) դրսևորում է տեղեկատվական-հաղորդակցական և ընթերցողական հետաքրքրություններ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին առաջարկվելու է ճիշտ պատասխանի

ընտրության թեստ՝ անհրաժեշտ հիմնավորմամբ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:



Տարբեր տեսակի փաստաթղթերի սպասարկման էությունը, դերն ու նշանակությունը սոցիալ-հաղորդակցությունների

համակարգում, սպասարկման անհրաժեշտությունը: Ըստ ընթերցողների խմբերի տեղեկատվական աշխատանքների

իրականացումը: Ընթերցողական պահանջի բացահայտման բնագավառում կիրառվող մոտեցումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ցուցադրական և ուսումնաօժանդակ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել փաստաթղթային-տեղեկատվական համակարգի ղեկավարումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթային ֆոնդերի ղեկավարման հիմնական օրենսդրական փաստաթղթերը,

2) կարևորում է փաստաթղթավորման և փաստաթղթային-տեղեկատվական գործունեությունը,

3) իրականացնում է փաստաթղթագիտական հետազոտություններ, խթանում է փաստաթղթերից օգտվելու

հետաքրքրություններ,

4) օգտագործում է տեխնոլոգիական միջոցներ՝ փաստաթղթային գործունեության արդյունավետությունը ապահովելու

համար,

5) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթային ֆոնդերի ղեկավարման գործոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման հիման վրա: Քննարկման ընթացքում բացահայտվում են

փաստաթղթային-տեղեկատվական համակարգի ձևավորման և ղեկավարման հարցերում կողմնորոշվելու ուսանողի

ունակությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մասնրամասները:

Փաստաթղթային-տեղեկատվական համակարգի անհրաժեշտությունը, ղեկավարման ընդհանուր հարցերը: Կիրառվող իրավական

և նորմատիվ փաստաթղթերը: Փաստաթղթային-տեղեկատվական գործունեության արդյունավետության հասկացությունը, դրա

ապահովում: Փաստաթղթային ֆոնդերի ղեկավարման հիմնական գործոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է հիմնավոր

եզրահանգումներ կատարելու ունակություն:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ



ռեսուրսները մասնագիտական, մեթոդական, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր: Գրավոր և գործնական պարապմունքներն անց է

կացվում լսարանային ու գրադարանային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-009

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ընդհանուր գիտելիքներ տալ գրադարանագիտության մասին, ինչն անհրաժեշտ է

գրադարանային գործի կազմակերպման և գրադարանային սպասարկման աշխատանքները ձևավորված մեթոդաբանությանը

համապատասխան իրականացնելու համար

Մոդուլի տևողությունը

72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 44 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գրադարանագիտությունը, նրա կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի գրադարանային ֆոնդի դերն ու նշանակությունը գրադարանային-տեղեկատվական համակարգում,

3) բացատրի գրադարանային գրացուցակների ու քարտարանների կազմման և դասակարգման առանձնահատկությունները,

4) ներկայացնի գրադարանային սպասարկման և ընթերցողների հետ տարվող աշխատանքի դերն ու նշանակությունը,

5) ներկայացնի գրադարանային գործի կազմակերպման և ղեկավարման ընդհանուր մոտեցումները:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գրադարանագիտությունը, նրա կառուցվածքային առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանագիտության դերն ու նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում,

2) գրադարանագիտության զարգացման փուլերը ճիշտ է բնութագրում,

3) գրադարանագիտության կառուցվածքային բովանդակությունը ճիշտ է բացահայտում,

4) գրադարանի ձևավորման և զարգացման նախապայմանները ճիշտ է բնութագրում,



5) գրադարանի սոցիալական էությունը ճիշտ է բնութագրում,

6) գրադարանի գործունեության սկզբունքները ճիշտ է մեկնաբանում,

7) գրադարանների տեսակները, հիմնական բաժինները և ենթահամակարգերը ճիշտ է նկարագրում,

8) գրադարանի գործառույթները ճիշտ է բացատրում,

9) գրադարանի հասարակական գործառույթները ճիշտ է ներկայացնում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողները ցուցադրելու

են գրադարանագիտության ընդհանուր հարցերում ճիշտ կողմնորոշվելու իրենց ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանը որպես սոցիալական, քաղաքական, գիտատեղեկատվական և մշակութալուսավորական հաստատություն

3.Աշխարհի և Հայաստանի Հանրապետության խոշորագույն գրադարանները

4.Գրադարանների տիպերն ու տեսակները

5.Գրադարանի գործառույթները

Արդյունքը ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում ցուցաբերում է առանցքային հարցերում

ճիշտ կողմնորոշվելու ունակություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է անհրաժեշտ մեթոդական և տեղեկատու գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գրադարանային ֆոնդի դերն ու նշանակությունը գրադարանային-տեղեկատվական համակարգում

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային ֆոնդի էությունը ճիշտ է բացատրում,

2) գրադարանային ֆոնդի տեղը գրադարանային-տեղեկատվական համակարգում ճիշտ է բացահայտում,

3) գրադարանային ֆոնդի ձևավորման համար գրականության ընտրության և հաշվառման սկզբունքները ճիշտ է մեկնաբանում,

4) գրադարանային ֆոնդի համալրման մեթոդները ճիշտ է տարբերակում,

5) գրադարանային ֆոնդի դասակարգման ձևերն ու առանձնահատկությունները բացատրում է,

6) գրադարանային ֆոնդի տեղեկատվական հատկանիշների հիմքերը ճիշտ է նկարագրում,

7) ըստ ընթերցողական պահանջների ֆոնդի տեղեկատվական հատկանիշների բացահայտումը ճիշտ է:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական աշխատանքների ընթացքում: ՈՒսանողը գործնականորեն ցույց է տալու, թե այս

կամ այն իրավիճակում ինչպիսի մասնագիտական լուծումներ է առաջարկում ինքը: Միաժամանակ նա պետք է պատասխանի տվյալ

իրավիճակի հետ կապված հարցերի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային ֆոնդերը, դրանց կազմակերպման սկզբունքները

2.գրադարանային ֆոնդերի տեսակները, դրանց բնութագրերը

2.Գրադարանային ֆոնդերի համալրման սկզբունքները

3.Գրադարանային ֆոնդերի համալրման պլանավորումը, անհրաժեշտ ելակետային տվյալները

4.Գրադարանային ֆոնդերի համալրման տեսակները, կիրառման պայմանները:

Արդյունքը ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողն առաջադրանքները ճիշտ է կատարում, հիմնավորում է կիրառած

լուծումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է մասնագիտական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնական նպատակներով մշակված իրավիճակների

նկարագրեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բացատրել գրադարանային գրացուցակների ու քարտարանների կազմման և դասակարգման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային գրացուցակների ու քարտարանների անհրաժեշտությունը ճիշտ է բացահայտում,

2) գրացուցակների ու քարտարանների կազմման մեթոդներն ու սկզբունքները տարբերակում է,

3) գրացուցակների ու քարտարանների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում,

4) ըստ հրատարակությունների տեսակների գրացուցակների ու քարտարանային նկարագրությունը ճիշտ է բնութագրում,

5) այբբենական գրացուցակների ու քարտարանների կառուցվածքը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում,

6) առարկայական /թեմատիկ/ գրացուցակների ու քարտարանների կառուցվածքը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է ամփոփիչ խմբային քննարկման հիման վրա, որի ընթացքում դիտարկվում են

գրացուցակների և քարտարանների ձևավորման անհրաժեշտության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցեր:

ՈՒսանողները պետք է կողմնորոշվեն գրացուցակների և քարտարանների ձևավորման առանցքային հարցերում, որոնք



հետագայում անհրաժեշտ է կիրառել պրակտիկ իրավիճակներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Գրադարանի աշխատանքի համար գրացուցակների և քարտարանների անհրաժեշտությունը, դրանց տեղեկատվական

նշանակությունը: Գրացուցակների և քարտարանների անհրաժեշտությունը գրադարանային սպասարկման և գրադարանի

աշխատանքի ճիշտ կազմակերպման համար: Գրացուցակների և քարտարանների տեսակները, կառուցվածքը, դրանց

տարանջատման անհրաժեշտությունը: Տարբեր մեծության գրադարաններում գրացուցակների և քարտարանների ձևավորման

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է գրացուցակների և

քարտարանների մասնագիտական կարևորության գնահատման գրագետ ունակություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում է մասնագիտական

և տեղեկատու գրականություն, գործնական աշխատանքների համար մշակված պայմանական տվյալներով ուսումնական նյութեր,

գրացուցակների և քարտերի լրացված օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գրադարանային սպասարկման և ընթերցողների հետ տարվող աշխատանքի դերն ու նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկման ժամանակակից ձևերն ու մեթոդները,

2) ճիշտ է բնութագրում գրքի և գրադարանի հասարակական դերն ու նշանակությունը ընթերցանության զարգացման գործում,

3) ընթերցողների հետ տարվող աշխատանքի սկզբունքները ճիշտ է մեկնաբանում,

4) գրադարանային ուսումնասիրությունը ճիշտ է կատարում,

5) ընթերցողների տեղեկատվական պահանջներին ճիշտ է արձագանքում,

6) քննարկումների և բանավեճերի մասնակցության ակտիվությունը ապահովված է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և որոշակի իրավիճակների վերաբերյալ գործնական

աշխատանքների հիման վրա: Գործնական աշխատանքի ընթացքում ուսանողները պայմանական իրավիճակում կատարում են

գրադարանային ուսումնասիրություն, գնահատում արդյունքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանից օգտվողի ւպասարկման կազմակերպման խնդիրները



2.Սպասարկման հիմնական ձևերը/աբոնոմենտ, ընթերցասրահ, շրջիկ գրադարան, հեռակա աբոնոմենտ, միջգրադարանային

աբոնոմենտ/

3.Ընթերցողների պահանջների ուսումնասիրման ձևերն ու մեթոդները գրադարանում

4.Ընթերցողների հետ տարվող անհատական աշխատանքը, ընթերցանության ղեկավարումը

5.Ընթեցողական պահանջների ուսումնասիրումը

Արդյունքը ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է հարցերում

կողմնորոշվելու ունակություն, գործնական առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և

օժանդակ գրականություն, գրադարանային սպասարկմանն առնչվող իրավիճակների նկարագրեր, գրադարանի աշխատանքի

վերաբերյալ տեսանյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գրադարանային գործի կազմակերպման և ղեկավարման ընդհանուր մոտեցումները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանի գործունեության արտաքին միջավայրի գործոնների էությունը ճիշտ բացահայտում է,

2) գրադարանային գործի կազմակերպման և ղեկավարման հիմնական նորմատիվ փաստաթղթերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) գրադարանի զարգացման ներկա պայմանների առանձնահատկությունները ճիշտ է բացահայտում,

4) գրադարանի գործունեության հաշվառման և պլանավորման կարևորությունը ճիշտ է բացատրում,

5) գրադարանային գործի արդյունավետության բարձրացմանը նպաստող գործոնները ճիշտ է մեկնաբանում,

6) գրադարանային գործի մեթոդական ղեկավարման կարևորությունը հիմնավորում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է ամփոփիչ խմբային քննարկումների միջոցով, որոնց ընթացքում դիտարկվում

են գրադարանային գործի կազմակերպմանն առնչվող հարցեր: ՈՒսանողները անհրաժեշտ հմտություն են ձեռք բերում իրական

պայմաններում ստացված գիտելիքները կիրառելու համար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային գործի և գրադարանների ղեկավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.Գրադարանների մեթոդական ղեկավարումը

3.Գրադարանների աշխատանքների պլանավորումը



4.Գրադարանի ֆինանսական գործունեությունը

5.Գրադարանի աշխատանքների հաշվառումը

6.Գրադարանի աշխատանքների հաշվետվությունը

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը դրսևորում է անհրաժեշտ գիտելիքները

գործնական կիրառելուն տանող որակներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդական և նորմատիվ

գրականություն, օրենքներ, հաշվետվությունների ձևաթղթեր, դրանք վարելու ցուցումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-010

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է գրադարանային գործի բնագավառում գործող օրենքների և այլ իրավական ակտերի վերաբերյալ ուսանողին

տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, ինչպես նաև ձևավորել դրանց գործնական կիրառման հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք, 12 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գրադարանային գործի կազմակերպման հարաբերությունները կարգավորող ՀՀ Օրենքները,

2) ներկայացնի գրադարանային գործի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումները և այլ նորմատիվ ակտեր:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գրադարանային գործի կազմակերպման հարաբերությունները կարգավորող ՀՀ Օրենքները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային գործի կազմակերպման օրենսդրական կարգավորման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,

2) գրադարանային գործի կազմակերպմանն առնչվող ՀՀ Օրենքները ճիշտ է ներկայացնում,



3) Օրենքներում ներառված հիմնական մասնագիտական հասկացությունների մեկնաբանությունը ճիշտ է,

4) Օրենքների ընդհանուր կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում,

5) Օրենքների համապատասխան հոդվածների կիրառման մեկնաբանությունները ճիշտ է,

6) գործնական իրավիճակներում Օրենքների առանցքային դրույթների կիրառումը ճիշտ է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի և խմբային քննարկման միջոցով: Թեստի միջոցով ստուգվում է օրենքներում

կիրառված հիմնական հասկացությունների ճիշտ բնութագրման ուսանողի ունակությունը, իսկ խմբային քննարկման ընթացքում

բացահայտվում է կոնկրետ իրավիճակներում օրենքների կիրառման ունակությունները:

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է դրական, եթե թեստը ճիշտ է լրացված, իսկ քննարկման ընթացքում ուսանողը

ցուցաբերում է օրենքների համապատասխան պահանջները ճիշտ ընկալելու և կիրառելու ունակություն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և

մեթոդական գրականություն, օրենքներ, դրանց կիրառման մեթոդական պարզաբանումներ, գործնական առաջադրանքների և

իրավիճակների տարբերակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գրադարանային գործի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումները և այլ նորմատիվ ակտեր

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային գործի վերաբերյալ ենթաօրենսդրական ակտերի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,

2) ենթաօրենսդրական ակտերի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում,

3) ենթաօրենսդրական ակտերի բովանդակությունը և դրանցով կարգավորվող հարաբերությունները բացահայտում է,

4) գրադարանի ներքին իրավական ակտերի անհրաժեշտությունը և նպատակները հիմնավորում է,

5) ենթաօրենսդրական ակտերի պահանջների կիրառումը ճիշտ է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի և խմբային քննարկման միջոցով: Թեստի միջոցով ստուգվում է

գրադարանային գործին առնչվող ՀՀ կառավարության որոշումներում և այլ նորմատիվ ակտերում ներառված պահանջների ճիշտ

բնութագրման ուսանողի ունակությունը, իսկ խմբային քննարկման ընթացքում բացահայտվում է կոնկրետ իրավիճակներում այդ

փաստաթղթերի կիրառման ունակությունները:

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է դրական, եթե թեստը ճիշտ է լրացված, իսկ քննարկման ընթացքում ուսանողը

ցուցաբերում է փաստաթղթերի համապատասխան պահանջները ճիշտ ընկալելու և կիրառելու ունակություն:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և

մեթոդական գրականություն, գրադարանային գործին առնչվող ՀՀ կառավարության որոշումներ և այլ նորմատիվ ակտեր, դրանց

կիրառման մեթոդական պարզաբանումներ, գործնական առաջադրանքների և իրավիճակների տարբերակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական գիտելիքներ տալ ընդհանուր մատենագիտության մասին, ինչպես նաև նրա մոտ

ձևավորել գրադարանային-մատենագիտական գործում աշխատելու հմտություններ, գրադարանային-տեղեկատվական

աղբյուրներից օգտվելու կարողություններ, մատենագիտական գործի կազմակերպման և ղեկավարման հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 62 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ընդհանուր մատենագիտությունը, նրա տեսակային (կառուցվածքային) առանձնահատկությունները,

2) ներկայացնի մատենագիտության դերը գրադարանային-տեղեկատվական համակարգերի զարգացման մեջ,

3) ներկայացնի մատենագիտական քարտարանների կազմման և դասակարգման առանձնահատկությունները,

4) ներկայացնի մատենագիտական սպասարկման դերն ու նշանակությունը,

5) ներկայացնի մատենագիտական-տեղեկատվական գործունեության կազմակերպումը և ղեկավարումը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ընդհանուր մատենագիտությունը, նրա տեսակային (կառուցվածքային) առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր մատենագիտության դերն ու հասարակական նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր մատենագիտության զարգացման փուլերը,

3) ճիշտ է բնութագրում ընդհանուր մատենագիտության տեսակային դասակարգման առանձնահատկությունները,



4) ճիշտ է ներկայացնում գրադարանի մատենագիտական-տեղեկատվական բաժինները,

5) ճիշտ է բնութագրում մատենագիտական տեղեկատվության հասարակական գործառույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային ամփոփիչ քննարկումների միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են

գրադարանի մատենագիտական գործունեությանն առնչվող հարցերում ուսանողի կողմնորոշվելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Մատենագիտության նշանակությունը, հասարակական դերը

2.Մատենագիտական գործունեության օբյեկտները

3.Մատենագիտական գործունեության հիմնական սկզբունքները

4.Մատենագիտության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

5.Մատենագիտության կազմակերպումը Հայաստանի Հանրապետությունում

6.Պետական մատենագիտական տեղեկատուներ

7.Գիտա-օժանդակ մատենագիտություն

8.Հանձնարարական մատենագիտություն

9.Հրատարակչական և գրքի առևտրի մատենագիտություն

10.Երկրագիտական մատենագիտություն

Արդյունքը կգնահատվի դրական, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ճիշտ է կողմնորոշվում մատենագիտության

բնագավառի մասնագիտական հարցերում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, մատենագիտության վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մատենագիտության դերը գրադարանային-տեղեկատվական համակարգերի զարգացման մեջ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտության դերը փաստաթղթային-տեղեկատվական համակարգերում,

2) ճիշտ է բնութագրում մատենագիտական ձեռնարկների և ուղեցույցների կազմման համար գրականության ընտրության

սկզբունքները,

3) ճիշտ է կիրառում տեղեկատու – մատենագիտական ֆոնդի համալրման մեթոդները,



4) ճիշտ է բնութագրում մատենագիտական ձեռնարկների համակարգը, դրանց առանձնահատկությունները,

5) ըստ ընթերցողական հատկացվածության ներկայացնում է մատենագիտական ձեռնարկների բովանդակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային քննարկումների և առանձին իրավիճակների վերաբերյալ գործնական

աշխատանքների կատարման միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Մատենագիտական աշխատանքի խնդիրները, բովանդակությունը և կազմակերպումը գրադարաններում

2.Տեղեկատու-մատենագիտական ապարատը որպես գրադարանի մատենագիտական աշխատանքի հիմնական բազա

3. մատենագիտական ձեռնարկների համակարգը

4. մատենագիտական ձեռնարկների ընդհանուր բնութագիրը

Արդյունքը ձեռքբերումը կգնահատվի դրական, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է անհրաժեշտ

գրագիտություն, իսկ գործնական աշխատանքների ժամանակ ճիշտ գործողություններ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, մատենագիտության վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մատենագիտական քարտարանների կազմման և դասակարգման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում գրադարանի մատենագիտական քարտարանների կազմման մեթոդներն ու սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական քարտարանների դասակարգման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական նկարագրությունը՝ ըստ հրատարակությունների տեսակների,

4) ճիշտ է ներկայացնում այբբենական քարտարանների կառուցվածքը և մատենագիտական նշանակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում առարկայական (թեմատիկ) քարտարանների կառուցվածքը և նշանակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է խմբային քննարկումների և առանձին իրավիճակների վերաբերյալ գործնական

աշխատանքների կատարման միջոցով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Մատենագիտական ձեռնարկների կազմումը գրադարաններում

2.Մատենագիտական քարտարանների կազմման առանձնահատկությունները



3.Հանձնարարական ցանկերի կազմման առանձնահատկությունները

4.Մատենագիտական ինֆորմացիոն ցանկերի կազմման առանձնահատկությունները

5.Բանավոր տեսությունների նախապատրաստումը

Արդյունքը ձեռքբերումը կգնահատվի դրական, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է անհրաժեշտ

գրագիտություն, իսկ գործնական աշխատանքների ժամանակ ճիշտ գործողություններ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, մատենագիտության վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մատենագիտական սպասարկման դերն ու նշանակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական-տեղեկատվական սպասարկման ժամանակակից ձևերն ու մեթոդները,

2) ճիշտ է բնութագրում մատենագիտության հասարակական դերն ու նշանակությունը գրքի տարածման և ընթերցանության

զարգացման գործում,

3) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտության տեղը տեղեկատվական-հաղորդակցական համակարգերում,

4) ընդհանրացնում է սոցոլոգիական ուսումնասիրության արդյունքները և արձագանքում է ընթերցողների մատենագիտական

պահանջներին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ուսանողներին հանձնարարվում է

ներկայացնել սպասրկման հանձնարարական մատենագիտական, տեղեկատու-մատենագիտական տեսակները և

մատենագիտական-տեղեկատվական սպասարկման ժամանակակից ձևերն ու մեթոդները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Հանձնարարական մատենագիտական սպասարկում

2.Տեղեկատու-մատենագիտական սպասարկում

3.Ընթերցողների տեղեկատվական պահանջների և հարցումների բավարարում

4.Մատենագիտական-տեղեկատվական սպասարկման ժամանակակից ձևերն ու մեթոդները

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը կողմնորոշվում է առաջադրված

հարցերի պատասխաններում, ուշադրություն է դարձնում հարցի էական կողմերի վրա: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական



շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, մատենագիտության վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մատենագիտական-տեղեկատվական գործունեության կազմակերպումը և ղեկավարումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գրադարանային-մատենագիտական գործի կազմակերպման և ղեկավարման հիմնական

օրենսդրական փաստաթղթերը և կանոնադրությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում փաստաթղթային-տեղեկատվական գործունեության առանձնահատկությունները,

3) մատենագիտական գործի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով տեխնոլոգիական միջոցների օգտագործումը ճիշտ

է,

4) ճիշտ է ներկայացնում գրադարանային համակարգերի մատենագիտական-տեղեկատվական գործունեության

մեթոդական ղեկավարումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատման համար ուսանողները գրելու են ռեֆերատ, որտեղ ներկայացնելու են գրադարանի մատենագիտական-

տեղեկատվական գործունեության կազմակերպումը և ղեկավարումը

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Մատենագիտության կազմակերպական և մեթոդական ընդհանուր սկզբունքները

2.ՀՀ կառավարության որոշումներն ու հրահանգները մատենագիտական աշխատանքների կազմակերպման ու ղեկավարման

վերաբերյալ

3.Մատենագիտական կենտրոնների համակարգը

4.Հրատարակչությունները և գրքի առևտրի կենտրոնները որպես մատենագիտական կենտրոն

5.ՀՀ խոշորագույն գրադարանները որպես մատենագիտական մեթոդական կենտրոններ

Արդյունքը գնահատվում է դրական, եթե ռեֆերատում ընտրած թեման ներկայացվել է հանգամանորեն և ճիշտ: Թույլատրելի է

որոշ ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, մատենագիտության վերաբերյալ ցուցադրական նյութեր:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ տեսական գիտելիքներ և ձևավորել գործնական հմտություններ գրադարանային գործում

կիրառվող ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 54 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ՀՕ-5-15-001 <<Համակարգչային օպերատորություն>>

մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը գրադարանի աշխատանքի

արդյունավետության բարձրացման գործում,

2) կիրառի գրադարանային գործի համակարգչային ծրագրերը և սարքերը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը գրադարանի աշխատանքի

արդյունավետության բարձրացման գործում

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանի գործունեության արդյունավետության բարձրացման մեկնաբանությունը ճիշտ է,

2) գրադարանի գործունեության արդյունավետության բարձրացման ցուցանիշների խումբը ամբողջական է,

3) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հետևանքների գնահատականը ճիշտ է,

4) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման ազդեցությունը գրադարանային-մատենագիտական և տեղեկատվական

սպասարկման աշխատանքների որակի վրա ճիշտ է գնահատում,

5) տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում սպասարկման աշխատանքների առանձնահատկությունները ճիշտ է

բացահայտում



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է իրավիճակային շարունակական քննարկումների ընթացքում, որոնց ընթացքում

անդրադարձ է կատարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում գրադարանի աշխատանքի

արդյունավետության բարձրացման ցուցանիշների բարելավման հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Ինֆորմացին տեխնոլոգիաների դերը և նշանակությունը ժամանակակից գրադարանային գործում

2.Ինֆորմացին տեխնոլոգիաների և ինֆորմացիոն համակարգերի դասակարգումը

3.Ինֆորմացին տեխնոլոգիաների կիրառումը գրադարանի ծառայությունների և էլեկտրոնային սպասարկման գործում

4.Ինֆորմացիոն պրոցեսները և ինֆորմացիայի աղբյուրները

Արդյունքը ձեռքբերումը գնահատվում է դրական, եթե քննարկումների ընթացքում բացահայտվում են արդյունավետության

բարձրացման իրական դրսևորումները, ապահովվող հետևանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ անհրաժեշտ

գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական աշխատանքային նյութեր, համակարգիչներ՝ համապատասխան

ծրագրերով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել գրադարանային գործի համակարգչային ծրագրերը և սարքերը

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային ծրագրերի առանձնահատկությունները ճիշտ մեկնաբանում է,

2) համակարգչային ծրագրերի հնարավորությունները ճիշտ բնութագրում է,

3) օգտվում է էլեկտրոնային գրադարանից,

4) կազմում է էլեկտրոնային գրացուցակ,

5) փաստաթղթերի էլեկտրոնային մշակումը ճիշտ է կատարում,

6) ճիշտ է կիրառում էլեկտրոնային սարքերը

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական աշխատանքների կատարման միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

համակարգչային ծրագրերի կիրառմամբ կատարել գործնական նշանակություն ունեցող առաջադրանքներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Ինտերնետի օգտագործումը գրադարանային գործի կազմակերպման և գրադարանային ծառայությունների ու սպասարկման



գործում

2.Գրադարանի անունով Web կայքի ստեղծում

3.Էլեկտրոնոյին գրացուցակի ստեղծում և օգտագործում

4.Էլեկտրոնային սպասարկման կազմակերպում

5.Էլեկտրոնային տացքի կազմակերպում

6.Միջգրադարանային աբոնոմենտի էլեկտրոնային ձևի կիրառում

7.Գրադարանային գործին վերաբերող ինֆորմացիոն համակարգերի և համակարգչային ծրագրերի կիրառում/MAPK-SQL,IQLib,

ИРБИС և այլն/

Արդյունքը կգնահատվի դրական, եթե առաջադրանքները ճիշտ է կատարվում, ըստ անհրաժեշտության տրվում են նաև

մեկնաբանություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ցուցադրական և

ուսումնական նյութեր, համապատասխան ծրագրերը պարունակող համակարգիչներ, գործնական առաջադրանքների

փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 42 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՄՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-013

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գործնական հմտություններ գրադարանից օգտվողների սպասարկումը

կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով

Մոդուլի տևողությունը 72 Ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-005 <<Մանկավարժության հիմունքներ>>, ԳՐԴԳ-5-

15-006 <<Հոգեբանության հիմունքներ>> և ԳՐԴԳ-5-15-009 <<Գրադարանագիտություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կազմակերպի գրադարանից օգտվողների ստացիոնար սպասարկում /աբոնեմենտ/,



2) կազմակերպի գրադարանից օգտվողների ոչ ստացիոնար սպասարկում,

3) կազմակերպի ընթերցասրահի սպասարկում,

4) կազմակերպի Միջգրադարանային Աբոնեմենտի սպասարկում /ՄԲԱ/,

5) կազմակերպի Էլեկտրոնային սպասարկում /ստացիոնար և առցանց/:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել գրադարանից օգտվողների ստացիոնար սպասարկում /աբոնեմենտ/

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանից օգտվողների ստացիոնար սպասարկման էական բնութագրիչները ճիշտ է մեկնաբանում,

2) ստացիոնար սպասարկման գործընթացի անհրաժեշտ տարրերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) ընթերցողական քարտը ճիշտ է լրացնում,

4) ճիշտ է բնութագրում աբոնեմենտի սպասարկման առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է բնութագրում շերտավորված սպասարկման առանձնահատկությունները,

6) գրականության փնտրումը, տրամադրումը, տեղավորումը կատարում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների կատարման միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

կատարել գրադարանից օգտվողների ստացիոնար սպասարկման գործողություններ՝ տարբեր տարբերակներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանից օգտվելու կանոնները

2.Ընթերցողական ֆորմուլյարի գրանցկման կարգը

3.Գրադարանային աբոնոմենտի ֆունկցիաները

4.Ընթերցողների տարբերակված սպասարկումը աբոնոմենտում

5.Աբոնոմենտի ձևերը

6.Գրքատացքի տեխնիկան և հաշվառումը աբոնոմենտում

7.Աբոնոմենտի աշխատանքը բաց դարակային համակարգում

Արդյունքը ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գրադարանից օգտվողների սպասարկման գործողությունները կգնահատվի

դրական, եթե հարցերի պատասխանները ներկայացվեն ճիշտ և կատարվեն առաջարկված գործնական աշխատանքները:

Մեթոդաբանությունը և ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:



ռեսուրսները Օգտագործվում է անհրաժեշտ գրականություն և համապատասխան փաստաթղթեր գործնական աշխատանքները կատարելու

համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել գրադարանից օգտվողների ոչ ստացիոնար սպասարկում

Կատարման չափանիշներ 1) ոչ ստացիոնար սպասարկման անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունները պարզաբանում է,

2) ոչ ստացիոնար սպասարկման ձևերը և միջոցները ճիշտ է ներկայացնում,

3) գրականության առաքման գործընթացի կազմակերպումը ճիշտ է,

4) գրականության վերադարձման գործընթացները վերահսկում է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է իրավիճակային գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է կատարել գրադարանից օգտվողների ոչ ստացիոնար սպասարկման գործողություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Շրջիկ գրադարան: Աշխատանքի կազմակերպումը

2. Գրքատացքի տեխնիկան և հաշվառումը շրջիկ գրադարանում

3.Գրադարանային տացքակետ: Աշխատանքի կազմակերպումը տացքակետում

4. Գրքատացքի տեխնիկան և հաշվառումը տացքակետում

5.Հեռակա աբոնոմենտ: Աշխատանքի կազմակերպումը

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ոչ ստացիոնար սպասարկման խմբին վերաբերող գործողությունները ճիշտ է

կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնամեթոդական նյութեր, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել ընթերցասրահի սպասարկում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում ընթերցասրահի սպասարկման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում ընթերցասրահի սպասարկման գործունեությունը



3) ճիշտ է իրականացնում ընթերցասրահի սպասարկման գործընթացները,

4) ընթերցասրահի պայմանները համապատասխանում է սպասարկման պահանջներին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է տարբեր

իրավիճակներում կատարել գրադարանից օգտվողների ընթերցասրահային սպասարկում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Ընթերցասրահի ֆունկցիաները

2. Ընթերցողների տարբերակված սպասարկումը ընթերցասրահում

3.Ընթերցասրահի ֆոնդի կազմակերպումը

4. Ընդհանուր և մասնագիտացված ընթերցասրահներ

5. Գրքատացքի տեխնիկան և հաշվառումը ընթերցասրահում

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե սպասարկման գործողությունները կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ: Հնարավորության սահմաններում ուսումնական պարապմունքները

ցանկալի է կազմակերպել ընթերցասրահում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել Միջգրադարանային Աբոնեմենտի սպասարկում /ՄԲԱ/

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում ՄԲԱ-ի գործունեությունը

2) ճիշտ է ներկայացնում ՄԲԱ-ի գործունեության առանձնահատկությունները,

3) ՄԲԱ սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կատարել

Միջգրադարանային Աբոնեմենտի սպասարկման գործողություններ: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Միջգրադարանային Աբոնոմենտ; Նշանակությունը, ֆունկցիաները

2.Պետական ստանդարտը միջգրադարանային աբոնոմենտի վերաբերյալ

3.Միջգրադարանային Աբոնոմենտից օգտվելու կանոնները

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հանձնարարությունը ճիշտ է կատարվում:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմակերպել Էլեկտրոնային սպասարկում /ստացիոնար և առցանց/

Կատարման չափանիշներ 1) էլեկտրոնային սպասարկման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,

2) էլեկտրոնային սպասարկման ձևերը ճիշտ բնութագրում է,

3) ճիշտ է բնութագրում էլեկտրոնային սպասարկման ծրագրերն ու առանձնահատկությունները,

4) էլեկտրոնային սպասարկման համար անհրաժեշտ միջոցները ճիշտ է ներկայացնում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքների կատարման արդյունքների միջոցով: ՈՒսանողին

հանձնարարվելու է կատարել գրադարանից օգտվողների էլեկտրոնային սպասարկման գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Էլեկտրոնային սպասարկման դերն ու նշանակությունը ժամանակակից գրադարաններում

2.Էլեկտրոնային սպասարկման ձևերն ու մեթոդները

3.Համակարգչային ծրագրերի օգտագործումը էլեկտրոնային սպասարկման ժամանակ

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե էլեկտրոնային սպասարկման հետ կապված գործողությունները ճիշտ է

կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ, համակարգիչներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գրադարանի զանգվածային միջոցառումների կազմակերպման և անցկացման

գործնական հմտություններ

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝



տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-009 <<Գրադարանագիտություն>> և ԳՐԴԳ-5-15-

012 <<Գրադարանային գործունեության տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի զանգվածային միջոցառումների անհրաժեշտությունը և կարևորությունը,

2) կազմակերպի միջոցառում:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել զանգվածային միջոցառումների անհրաժեշտությունը և կարևորությունը

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանի զանգվածային միջոցառումների էությունը հիմնավորում է,

2) զանգվածային միջոցառումների խմբերը ճիշտ է ներկայացնում,

3) ըստ խմբերի միջոցառման նպատակները բացահայտված է,

4) միջոցառման ժամանակահատվածային ընդգրկումը հիմնավորված է,

5) ըստ խմբերի միջոցառման իրականացման առանձնահատկությունները բացահայտվել է,

6) միջոցառման կազմակերպչական մանրամասները ապահովել է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով: Խմբին առաջադրվելու է քննարկել տարաբնույթ

զանգվածային միջոցառումների կազմակերպմանն առնչվող հարցերը: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային զանգվածային միջոցառումների խնդիրները

2.Կապը ընթերցողների հետ տարվող անհատական աշխատանքների և զանգվածային մջոցառումների միջև

3.Ընթերցողների կամ ընթերցողական առանձին խմբերի պահանջների բացահայտումը զանգվածային միջոցառումների

ժամանակ

4.Զանգվածային միջոցառումների հիմնական ձևերը/բանավոր, գրավոր, ցուցադրական/

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկման ընթացքում բացահայտվում են տարբեր զանգվածային

միջոցառումների էական առանձնահատկությունները, դրանց կազմնակերպման համար առանցքային նշանակություն ունեցող

տարբերիչ մանրամասները:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումանական և

մեթոդական գրականություն, զանգվածային տարբեր միջոցառումների կազմակերպման սցենարներ, առաջացած

իրավիճակներում տրված լուծումների հիմնավորումներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել միջոցառում

Կատարման չափանիշներ 1) միջոցառման ժամանակի ընտրությունը հիմնավոր է,

2) միջոցառման մասնակիցների ընտրությունը հիմնավոր է,

3) միջոցառման սցենարի բաղադրիչները ճիշտ է ներկայացնում,

4) ըստ բաղադրիչների ժամանակի բաշխումը հիմնավոր է,

5) միջոցառման վերաբերյալ տեղեկատվական իրազեկումն ապահովված է,

6) միջոցառման տեխնիկական ապահովվածությունն առկա է,

7) սցենարը համապատասխանում է միջոցառման նպատակին,

8) միջոցառման սցենարը ձևավորված և համաձայնեցված է,

9) միջոցառման ցուցադրական ձևավորումն ապահովված է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին հանձնարարվելու է մշակել մեկ զանգվածային միջոցառման

կազմակերպման և անցկացման սցենար: Կազմակերպվելու է սցենարների քննարկում, ուսումնական խումբը կազմակերպելու է

մեկ զանգվածային միջոցառում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Ընթերցողական կոնֆերանսի նախապատրաստման և կազմակերպման մեթոդիկան

2.բանավեճի անցկացման մեթոդիկան

3.Բարձրաձայն ընթեցանության անցկացման մեթոդիկան

4. Բանավոր ամսագրի անցկացման մեթոդիկան

5.Խմբակային զրույցի անցկացման մեթոդիկան

6.Գրքերի և այլ փաստաթղթերի ցուցահանդեսի կազմակերպում

7.Գրքի քննարկում, վիկտորինա և այլ ընդհանուր ու թեմատիկ միջոցառումների կազմակերպում



8. Գրքերի և այլ փաստաթղթերի քարոզարշավների կազմակերպում ըստ առանձին բնագավառների

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե կազմված սցենարը համապատասխանում է տվյալ միջոցառման բնույթին,

ապահովում է նպատակին հասնելը: Խմբի կազմակերպած զանգվածային միջոցառումը պետք է ապահովի նախանշված

նպատակներին հասնելը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է անհրաժեշտ գրականություն, համապատասխան փաստաթղթեր գործնական աշխատանքները կատարելու

համար և տեսալսողական պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել գրադարանային ֆոնդի կազմակերպման և կառավարման բնագավառին

վերաբերող գործնական հմտություններ

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-008 <<Փաստաթղթագիտություն>> և ԳՐԴԳ-5-15-

009 <<Գրադարանագիտություն>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կազմակերպի գրադարանային ֆոնդերի համալրման գործընթացները,

2) կատարի փաստաթղթերի դասակարգման և դարականշման գործողություններ,

3) ձևավորի գրադարանային փաստաթղթեր,

4) տեղաբաշխի գրադարանային փաստաթղթեր,

5) կազմակերպի գրադարանային ֆոնդերի պահպանում,

6) հաշվառի գրադարանային ֆոնդերը:

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



մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել գրադարանային ֆոնդերի համալրման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային ֆոնդերի համալրման անհրաժեշտության հիմնավորումները ճիշտ է,

2) գրադարանային ֆոնդերի համալրման սկզբունքների կիրառումը ճիշտ է,

3) գրադարանային ֆոնդերի համալրման տեսակների ընտրությունը ճիշտ է,

4) գրադարանային ֆոնդերի համալրման աղբյուրների ընտրությունը ճիշտ է,

5) գրադարանային ֆոնդերի համալրման պլանը ճիշտ է կազմված,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

որոշակի իրավիճակ, ըստ որի նա պետք է ամփոփի տեղեկությունները, կազմի համալրման պլանը և կատարի գրադարանային

ֆոնդերի համալրմանն ուղղված գործողություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային ֆոնդերի սկզբունքային առանձնահատկությունները ըստ գրդարանների տեսակների

2.Գրքերի և այլ փաստաթղթերի ընտրությունը գրադարանային ֆոնդերի կազմակերպման հիմքն է

3.Համալրման սկզբունքների կիրառումը գրքերի և այլ փաստաթղթերի ընտրության գործում

4.Համալրման աղբյուրների ընտրությունը

5.Պարտադիր օրինակի կարգը Հայաստանի Հանրապետությունում

6.Համալրման պլանի կազմումը

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հանձնարարությունը կատարվում է ճիշտ, պահպանվում են

համապատասխան սկզբունքները, ընտրվում են համալրման առավել նախընտրելի աղբյուրները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր և գրականություն, մեթոդական հանձնարարականներ, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել փաստաթղթերի դասակարգման և դարականշման գործողություններ

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային դասակարգման կիրառումը համապատասխանում է իր նշանակությանը,

2) ճիշտ է կիրառել գրադարանային դասակարգման և գիտությունների դասակարգման առանձնահատկությունները,



3) դասակարգման աղյուսակների կիրառման սկզբունքները պահպանվել է,

4) ճիշտ է կիրառել <<Տասնորդական դասակարգում>> դասակարգման աղյուսակը,

5) ճիշտ է կիրառել <<Գրադարանային մատենագիտական դասակարգում>> դասակարգման աղյուսակը,

6) ճիշտ է կիրառել <<ՈՒնիվերսալ տասնորդական դասակարգում>> դասակարգման աղյուսակը,

7) ճիշտ է կատարել գրադարանային փաստաթղթերի դասիչավորումը,

8) ճիշտ է կատարել դասիչների գրանցումները փաստաթղթերի և գրացուցակային քարտերի վրա:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: Գործնական

հանձնարարությունների ընթացքում ուսանողը պետք է կատարի փաստաթղթերի դասակարգման և դարականշման բոլոր

գործողությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Գրադարանային փաստաթղթերի դասակարգման մոտեցումները, դրանց կիրառումը: Դասակարգման աղյուսակների տեսակները

և դրանց կիրառման յուրահատկությունները: Փաստաթղթերի դասիչավորման նշանակությունը, հիմնական մոտեցումները:

Լրացվող փաստաթղթերը, դրանց ձևավորման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքները ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսւոցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական գրականություն, դասակարգման աղյուսակներ, լրացվող փաստաթղթերի ձևանմուշներ, լրացված օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ձևավորել գրադարանային փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային փաստաթղթերի գրադարանային ձևավորման տարրերի ընտրությունը ճիշտ է,

2) ճիշտ է կատարել գրադարանային փաստաթղթերի գրադարանային ձևավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ձևավորել

գրադարանային առնվազն 5 միավոր տարբեր փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Փաստաթղթերի գրադարանային ձևավորման տարրերը

2.Փաստաթղթերի դրոշմակումը



3.Գույքահամարի գրելու կարգը

4.Պիտակ: Դարականիշի գրանցումը գրքի և պիտակի վրա

5.Ժամկետի թերթիկ

6.Գրպանիկ

7.Գրքի ֆորմուլյար

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական,

մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ, փաստաթղթերի ձևավորման

ձևաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տեղաբաշխել գրադարանային փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային փաստաթղթերի տեղաբաշխման տեսակի ընտրությունը ճիշտ է,

2) փաստաթղթերի տարբեր տեսակների տեղաբաշխումը ճիշտ է կատարել,

3) մանկական գրադարանների գրադարանային փաստաթղթերի տեղաբաշխման յուրահատկությունները պահպանել է,

4) գրապահոցի կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջները պահպանել է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքների միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է տեղաբաշխել

գրադարանային առնվազն 10 միավոր փաստաթղթեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային փաստաթղթերի տեղաբաշխման տեսակները

2.Կարգային-այբբենական տեղաբաշխում, նշանակությունը, տեղաբաշխման կանոնները

3.Թերթերի, ամսագրերի և փաստաթղթերի նորագույն ձևերի դասավորումը

4.Գրադարանային փաստաթղթերի տեղաբաշխման առանձնահատկությունները մանկական գրադարաններում

5.Գրադարանային փաստաթղթերի այլ ձևեր/չափսային, ճորտային, գույքահամարային, այբբենական/

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե տեղաբաշխումը ճիշտ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և ՈՒսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և



ռեսուրսները մեթոդական գրականություն, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ, փաստաթղթերի ձևավորման ձևաթղթեր: Ցանկալի է

որոշակի ուսումնական պարապմունքներն անցկացնել գրադարանում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմակերպել գրադարանային ֆոնդերի պահպանում

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային ֆոնդերի պահպանման համար գրադարանի սանիտարահիգիենիկ պայմանների սահմանված նորմաները

պահպանվել է,

2) փաստաթուղթը մեխանիկական փչացումից պահպանելու միջոցառումները կատարվել է,

3) փաստաթղթերի պահպանման նպատակով կիրառվող թունաքիմիկատների ընտրությունը ճիշտ է,

4) թունաքիմիկատները կիրառվել է ըստ կիրառման հրահանգների,

5) հակահրդեհային միջոցառումները գրադարաններում ճիշտ է իրականացվում,

6) անվտանգության և պահպանման ռեժիմների վերաբերյալ ցուցանակները ձևավորված և փակցված է,

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա:

Թեստի միջոցով ստուգվելու է գրադարանային ֆոնդերի պահպանման պայմանների և ռեժիմների գործող նորմաներին

տիրապետելու ուսանողի պատրաստվածությունը, իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողը պետք է կատարի

համապատասխան գործողություններ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում, իսկ

գործնական առաջադրանքը կատարում է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Հաշվառել գրադարանային ֆոնդերը

Կատարման չափանիշներ 1) գրադարանային ֆոնդերի հաշվառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է,



2) ճիշտ է կատարում մուտք արված փաստաթղթերի առանձնակի հաշվառում,

3) ճիշտ է կատարում մուտք արված փաստաթղթերի գումարային հաշվառում,

4) ճիշտ է կատարում դուրս գրված փաստաթղթերի առանձնակի հաշվառում,

5) ճիշտ է կատարում գուրս գրված փաստաթղթերի գումարային հաշվառում,

6) հաշվառման փաստաթղթերը ճիշտ է լրացրել,

7) հաշվառման արդյունքների ամփոփ հաշվետվությունները ճիշտ է կազմում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների կատարման հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է

կատարել գրադարանային ֆոնդերի հաշվառման գործողություններ, լրացնել անհրաժեշտ փաստաթղթերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Գրադարանային ֆոնդերի հաշվառման միավորները

2.Գրադարան ընդունված փաստաթղթերի գումարային հաշվառում/փաստաթղթերի հաշվառման գլխավոր մատյան/

3. Գրադարան ընդունված փաստաթղթերի առանձնակի հաշվառում/գույքամատյան/

4.Գրադարանից դուրս գրված փաստաթղթերի ձևակերպման կանոնները

5.Փաստաթղթերի դուրս գրման պատճառները

6.Ընթերցողների կողմից կորցրած և փոխարենը բերված փաստաթղթերի հաշվառումը

7.Գրադարանային ֆոնդի հաշվառման ամփոփումը

8. Գրադարանային ֆոնդի ստուգումը

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և

մեթոդական գրականություն, հաշվառման ձևաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԳՐԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին գիտելիքներ տալ գրադարանային գրացուցակների՝ որպես գրադարանի տեղեկատու-

որոնողական համակարգի կարևորագույն բաղկացուցչ մասի վերաբերյալ, գրացուցակների նշանակության, տեսակների՝ ըստ



նկարագրությունների և ըստ խմբավորման, գրացուցակների համակարգի՝ ծառայողական, ընթերցողական, մասնակի,

համահավաք և այլն, դրանց առանձնահատկությունների, գրացուցակների ստեղծման պատմության, գրացուցակների ստեղծման

ու զարգացման փուլերի, բազմալեզու հեղինակային աղյուսակների օգտագործման նրբություններին, գրացուցակների արտաքին և

ներքին ձևավորման, գրացուցակային տնտեսության ճիշտ կազմակերպման, հատկացված տարածքի նպատակային

օգտագործման, էլեկտրոնային գրացուցակների կազմակերպման և ձևավորման ուղղություններով, ներկայացնել տպագիր երկերի

նկարագրության դերն ու նշանակությունը գրացուցակների կազմման ժամանակ, նկարագրության տեսության զարգացման

հիմնական փուլերը, մատենագիտական ցանկերի և գրացուցակային քարտերի նկարագրությունների կապն ու

առանձնահատկությունները, նկարագրության միասնական կանոնների ընդունված և հաստատված միջազգային չափանիշները,

գրքի և նրա տարրերի նկարագրության առանձնահատկությունները:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-015 <<Գրադարանային ֆոնդերի կազմակերպման

հմտություններ>> և ԳՐԴԳ-5-15-017 <<Տեղեկատվության համադրական-վերլուծական մշակման հմտություններ>> մոդուլները

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի գրացուցակների դերն ու նշանակությունը գրադարանի տեղեկատվական գործունեության համատեքստում,

2) ապահովի գրացուցակային տնտեսության տարածքի նպատակային օգտագործումը,

3) կազմի տպագիր երկերի նկարագրություն:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գրացուցակների դերն ու նշանակությունը գրադարանի տեղեկատվական գործունեության համատեքստում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում գրացուցակների նպատակային կազմակերպման ու ձևավորման անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է բացահայտում գրադարանային հավաքածուների ու գրացուցակների նույնականության ապահովման

անհրաժեշտությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գրացուցակների տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է նկարագրում գրացուցակների ստեղծման, զարգացման և կատարելագործման ընթացքը,



5) ճիշտ է գնահատում գրացուցակների ստեղծման և ձևավորման գործում ՏՏ հնարավորությունների օգտագործումը և

էլեկտրոնային գրացուցակների նպատակահարմարությունը,

6) ճիշտ է բացահայտում գրացուցակների կարևորությունը գրադարանային հավաքածուների հասանելիության ապահովման

գործում,

7) օգտվում է հեղինակային աղյուսակներից,

8) ճիշտ է բնութագրում գրացուցակներում քարտերի դասավորության ընդունված կարգը և դրա նշանակությունը գրադարանային

փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության ապահովման համար:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման միջոցով, որի ընթացքում պարզաբանվում են գրադարանի

տեղեկատվական գործունեության համատեքստում գրացուցակների դերի և նշանակության մասին ուսանողի ընդհանրացված

գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Գրադարանային գրացուցակների կազմակերպման ու ձևավորման անհրաժեշտությունը, գրացուցակների տեսակները, դրանց

ստեղծման և զարգացման առանձնահատկությունները, գրացուցակների ձևավորման գործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների

օգտագործումը, հեղինակային աղյուսակներ, գրացուցակներում քարթերի դասավորման կարգը և դրա նշանակությունը

գրադարանային սպասարկման գործում:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողանում է ծրագրային մանրամասների ընդհանրացմամբ ճիշտ

կողմնորոշվել և ձևակերպել ճիշտ պատասխան: Թույլատրելի է որոշակի ոչ էական շեղումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական,

մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, ուսումնական նյութեր, գրացուցակների օրինակներ::

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ապահովել գրացուցակային տնտեսության տարածքի նպատակային օգտագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է գրացուցակներին հատկացվող տարածքին ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է մեկնաբանում գրացուցակների կազմակերպման, տեղեկատվական վահանակների ստեղծման և ձևավորման

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բացահայտում գրացուցակային տարածքների գրավչության ապահովման, բնական լույսի ճիշտ օգտագործման



կարևորությունը,

4) հիմնավորում է գրացուցակների արտաքին և ներքին ձևավորման կարևորությունը,

5) ճիշտ է բացահայտում գրացուցակային տարածքների նպատակային և ողջամիտ օգտագործման առանձնահատկությունները,

6) ըստ հանձնարարականի ճիշտ է պլանավորում գրացուցակային տարածքի օգտագործումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկումների, ինչպես նաև գործնական առաջադրանք կատարելու

միջոցով: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվում է գրացուցակային տնտեսության կազմակերպման հարցերում ուսանողի

կողմնորոշվելու ունակությունը, իսկ գործնական հանձնարարության ժամանակ նա պետք է կոնկրետ իրավիճակում լուծի

գրացուցակային տնտեսության կազմակերպման հետ կապված հարցեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Գրացուցակներին հատկացվող տարածքին հատկացվող պահանջներ, գրացուցակների կազմակերպման, տեղեկատվական

վահանակների ձևավորման առանձնահատկությունները, գրացուցակային տարածքների գրավչության ապահովումը և

օգտագործման առանձնահատկությունները, գրացուցակների արտաքին և ներքին ձևավորումը, գրացուցակային տարածքի

օգտագործումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է բավարար ակտիվություն և

արդյունքի նպատակների գործնական կիրառման անհրաժեշտության ընկալում, իսկ գործնական առաջադրանքը կատարում է

հիմնավորված:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն, ուսումնաօժանդակ և ցուցադրական նյութեր: Գործնական

պարապմունքներն անց են կացվում գրադարանային պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել տպագիր երկերի նկարագրություն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում երկերի նկարագրության դերն ու կարևորությունը գրացուցակների ձևավորման գործում,

2) ճիշտ է բնութագրում գրադարանային փաստաթղթերի նկարագրության տեսության զարգացման հիմնական փուլերը,

3) հիմնավորում է գրադարանային փաստաթղթերի նկարագրության միասնական կանոնների միջազգային չափանիշները և

դրանց հետևելու անհրաժեշտությունը,



4) ճիշտ է մեկնաբանում մատենագիտական ցանկերի և գրացուցակային քարտերի նկարագրությունների կապը,

առանձնահատկությունները և տարբերությունները,

5) ճիշտ է բնութագրում գրքի և նրա տարրերի նկարագրության առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է կազմել գրքի և նրա տարրերի նկարագրություն:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կազմել առնվազն

երկու տպագիր երկի նկարագրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Տպագիր երկերի նկարագրություն, դրանց կարևորությունը գրացուցակների ձևավորման գործում, գրադարանային

փաստաթղթերի նկարագրության տեսության զարգացման փուլերը, փաստաթղթերի նկարագրության միասնական կանոնների

միջազգային չափանիշները, մատենագիտական ցանկերի և գրացուցակային քարտերի նկարագրությունների

առանձնահատկություններն ու տարբերությունները, գրքի նկարագրության տարրերը, նկարագրության

առանձնահատկությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե նկարագրությունները կազմված են դրանց ներկայացվող պահանջների

պահպանմամբ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական, մեթոդական ու տեղեկատու գրականություն: Գործնական պարապմունքներն անց են կացվում գրադարանային

պայմաններում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԴՐԱԿԱՆ-ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-017

Մոդուլի նպատակը Ներկայացնել ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման դերն ու նշանակությունը գրադարանային գործում,

գրադարանային փաստաթղթերի մատենագիտական նկարագրման, դասակարգման դասիչավորման ձևերն ու մեթոդները:

ՈԻսանողների մոտ զարգացնել ինֆորմացիայի վերամշակման կարողություններ և հմտություններ

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ



գործնական աշխատանք՝ 76 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-015 <<Գրադարանային ֆոնդերի կազմակերպման

հմտություններ>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման տեսական հիմունքները,

2) բացատրի գրադարանային փաստաթղթերի մատենագիտական նկարագրության կանոնները,

3) կատարի գրադարանային փաստաթղթերի դասակարգում, դասիչավորում,

4) կիրառի գրադարանային փաստաթղթերի ծանոթագրման և գրախոսման ձևերն ու մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման տեսական հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման դերն ու նշանակությունը գրադարանային

հավաքածուների կազմակերպման և գրադարանային- մատենագիտական սպասարկման գործում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման ավտոմատացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման միջոցով, որի ընթացքում ընդհանրացվում են ինֆորմացիայի

համադրական- վերլուծական վերամշակման գործընթացների հետ կապված ուսանողների գիտելիքները: Նրանք պետք է հասու

լինեն գնահատել ինֆորմացիայի համադրական- վերլուծական վերամշակման աշխատանքների կարևորությունը գրադարանային

գործում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Ինֆորմացիայի համադրական- վերլուծական վերամշակման էությունը և կարևորությունը: Ինֆորմացիայի համադրական-

վերլուծական վերամշակման առանձնահատկությունները գրադարանային աշխատանքներում: Ինֆորմացիայի վերամշակման

համար ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման անհրաժեշտությունը, հետևանքները: Ինֆորմացիայի համադրական-

վերլուծական վերամշակման ձևերը, դրանց բնութագրերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար

ակտիվություն, կարողանում է հիմնավորված դատողություններ ու եզրահանգումներ կատարել:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

և մեթոդական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել գրադարանային փաստաթղթերի մատենագիտական նկարագրության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում մատենագիտական նկարագրության կառուցվածքն ու նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական նկարագրության տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական նկարագրության ընդհանուր մեթոդիկան,

4) ճիշտ է ներկայացնում մատենագիտական նկարագրության մասնավոր մեթոդիկան,

5) ճիշտ է կատարում տարբեր տեսակի փաստաթղթերի մատենագիտական նկարագրություն:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Քննարկումների

ընթացքում պարզաբանվում են փաստաթղթերի մատենագիտական նկարագրության մոտեցումների հետ կապված առանցքային

հարցերը, իսկ գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կազմել մատենագիտական նկարագրություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Մատենագիտական նկարագրության միասնականության անհրաժեշտությունը

2. Մատենագիտական նկարագրության ստանդարտացումը: ԳՕՍՏ 7.1-84 միջազգային ստանդարտը

3.Մատենագիտական տարրեր: Պայմանական-անջատման նշաններ:

4.Նկարագրության լեզուն և ուղղագրությունը

5. Մատենագիտական նկարագրության առաջին տարրի/նկարագրության խորագրի/ ընտրությունը, տեսակները, ընգրկման

կանոնները

6.Մատենագիտական տարրերի խմբավորումը/հիմնական բնագավառները/

7.Մատենագիտական նկարագրության տեսակները/հեղինակային նկարագրություն, վերնագրային նկարագրություն/

8.Միահատոր հրատարակությունների առանձին տեսակների մատենագիտական նկարագրության առանձնահատկությունները

9.Բազմահատոր հրատարակությունների մատենագիտական նկարագրություն

10.Մատենաշարային հրատարակությունների մատենագիտական նկարագրություն

11.Գրքի կամ մատենաշարային հրատարակության բաղկացուցիչ մասի մատենագիտական նկարագրություն



12.Նոտային հրատարակությունների մատենագիտական նկարագրություն

13.Տեսալսողական նյութերի և էլեկտրոնային կրիչների մատենագիտական նկարագրություն

14.Կերպարվեստի վերաբերյալ նյութերի մատենագիտական նկարագրություն

15.Հատուկ տիպի տեխնիկական և քարտեզագրական նյութերի մատենագիտական նկարագրություն

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է գրագետ և բավարար

ակտիվություն, իսկ գործնական հանձնարարությունը կատարում է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսւոցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսւոմնական և

մեթոդական գրականություն, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ, մատենագիտական նկարագրության օրինակներ:

Օգտագործվում է անհրաժեշտ գրականություն, համապատասխան փաստաթղթեր գործնական աշխատանքները կատարելու

համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12

գործնական աշխատանք՝ 30

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել գրադարանային փաստաթղթերի դասակարգում, դասիչավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում դասակարգման աղյուսակների սկզբունքներն ու կառուցվածքը,

2) ճիշտ է օգտագործում դասակարգման աղյուսակները փաստաթղթերի դասակարգման ժամանակ,

3) ճիշտ է կիրառում դասակարգման ընդհանուր մերոդիկան,

4) ճիշտ է կիրառում դասակարգման մասնավոր մերոդիկան,

5) ճիշտ է որոշում փաստաթղթի դարակային և գրացուցակային դասիչները,

6) ճիշտ է դասակարգում տարբեր տեսակի փաստաթղթեր,

7) գիտության բոլոր ճյուղերի վերածումը առարկայական ցանկի ճիշտ է կատարում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների կատարման հիման վրա: Գնահատումը կատարվում է ըստ

դասակարգման և դասիչավորման փուլերի՝ փաստաթղթերի խմբերին և դասակարգման մեթոդիկաներին համապատասխան:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

1.Դասկարգման աղյուսակներ սկզբունքներն ու կառուցվածքը

2.Դասկարգման աղյուսակների ճշտումը

3.Դասակարգման ընդհանուր մեթոդիկա/սահմանազատումները, որևէ բնագավառի և նրա մեթոդների այլ բնագավառներում



դասակարգումը, գիտության բնագավառի պամության վերաբերյալ նյութերի դասակարգումը, կենսագրությունների

դասակարգումը, բազմաբովանդակ փաստաթղտերի դասակարգումը/

4.Դասակարգման մասնավոր մեթոդիկա

ա/ Ընդհանուր բնույթի փաստաթղթերի դասակարգումը

բ/ Գիտաբնագիտական գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

գ/ Տեխնիկայի վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

դ/ Գյուղատնտեսության վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

ե/ Բժշկության և առողջապահության վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

զ/ Հասարակական և հումանիտար գիտությունների վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

է/ Մշակույթի, գիտության, լուսավորության հարցերի վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

ը/ Բանասիրական գիտությունների վերաբերյալ գրքերի և այլ փաստաթղթերի դասակարգման մեթոդիկան

թ/ Մատենագիտական ձեռնարկների, տեղեկատու հրատարակությունների և հանդեսների դասակարգման մեթոդիկան

5.Դասիչների տեսակները և դրանց գրանցումները փաստաթղթերի և գրացուցակային քարտերի վրա

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե աշխատանքների բոլոր փուլերում ուսանողը առաջադրանքները կատարում է

ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսւոմնական և

մեթոդական գրականություն, դասակարգման աղյուսակներ, գործնական առաջադրանքների փաթեթներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կիրառել գրադարանային փաստաթղթերի ծանոթագրման և գրախոսման ձևերն ու մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ծանոթագրման նշանակությունը ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման գործում

2) ճիշտ է բնութագրում ծանոթագրման տեսակները

3) փաստաթուղթը ճիշտ է ծանոթագրում,

4) փաստաթղթերի գրախոսման նշանակությունը ինֆորմացիայի համադրական-վերլուծական վերամշակման գործում

հիմնավորում է,

5) ճիշտ է ներկայացնում գրախոսականների տեսակները



6) ճիշտ է կատարում գրախոսականի մատենագիտական նկարագրությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կազմել

առնվազն 3 միավոր փաստաթղթի ծանոթագիր և գրախոսական:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Ծանոթագրման անհրաժեշտությունը և տեսակները, դրա նշանակությունը: Գրախոսման նշանակությունը: Գրախոսումների

կիրառումը գրադարանային գործում: Մատենագիտական նկարագրություն, բովանդակությունը և կազմումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե գործնական հանձնարարությունները ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Օգտագործվում է ուսւոմնական ու մեթոդական գրականություն, համապատասխան փաստաթղթեր գործնական աշխատանքները

կատարելու համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-018

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գրադարանի մատենագիտական աշխատանքները կազմակերպելու և տարբեր

հրատարակությունների համար մատենագիտություններ կազմելու գործնական կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 82 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳՐԴԳ-5-15-011 <<Ընդհանուր մատենագիտություն>> մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կատարի մատենագիտական ցանկերի և ձեռնարկների կազմման նախապատրաստական աշխատանքներ,

2) կազմի մատենագիտական ցանկեր և ձեռնարկներ.

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

մակարդակի ապահովումն է



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել մատենագիտական ցանկերի և ձեռնարկների կազմման նախապատրաստական աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) մատենագիտության տեսակի ընտրությունը հիմնավորված է,

2) մատենագիտության համար նյութերի ընտրությունը ամբողջական է

3) մատենագիտության կառուցվածքը և բաժինները հիմնավորված է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ոչ պակաս 3

տարբեր գրքերի մատենագիտությունների կազմման համար կատարել նախապատրաստական աշխատանքների համալիրը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Մատենագիտությունների կազմման նախապատրաստական աշխատանքների անհրաժեշտությունը և կարևորությունը:

Նախապատրաստական աշխատանքների կազմը, կատարման համար օգտագործվող տեղեկատվական աղբյուրները:

Մատենագիտության տեսակի ընտրության գործոնները: Մատենագիտության համար կիրառվող նյութերի կազմը:

Մատենագիտության տարրերը, դրանց բնութագրերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքը ճիշտ է կատարում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր, մատենագիտությունների նմուշներ: Գործնական պարապմունքների

որոշակի մասը կատարվում է համապատասխան պայմաններ ունեցող գրադարանում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել մատենագիտական ցանկեր և ձեռնարկներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում համահավաք մատենագիտություն,

2) ճիշտ է կազմում հանձնարարական մատենագիտություն,

3) ճիշտ է կազմում ընթացիկ մատենագիտություն,

4) ճիշտ է կազմում ճյուղային մատենագիտություն,

5) ճիշտ է կազմում երկրորդ աստիճանի մատենագիտություն,

6) ճիշտ է կազմում հետադարձ մատենագիտություն,

7) ճիշտ է կազմում երկրագիտական-հայագիտական մատենագիտություն,

8) ճիշտ է կազմում ներգրքային և ներամսագրային մատենագիտություն,



9) մատենագիտության առանձին բաժիններում նյութերի դասավորումն ապահովել է,

10) ապահովել է մատենագիտության նյութերի ըստ հերթականության համարակալումը,

11) ներկայացված նյութերի ծանոթագրություններն առկա են,

12) ճիշտ է կազմել նյութերի վերլուծական նկարագրությունները,

13) մատենագիտության օժանդակ ցանկերը կազմել է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների ընթացքում: ՈՒսանողը ըստ

մատենագիտության տեսակների կատարում է գործնական հանձնարարություններ, որոնց հիման վրա գնահատվում է նրա

փաստացի ձեռքբերումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Մատենագիտության տարբեր տեսակների բնութագրերը և էական կողմերը: Մատենագիտությունների ընդհանուր և յուրահատուկ

բաղադրիչները: Մատենագիտությունների ձևավորումը որպես փաստաթուղթ: Ծանոթագրություններ և վերլուծական

նկարագրություններ:

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հանձնարարությունները կատարվում է առանց էական թերությունների և

բացթողումների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնական, մեթոդական և տեղեկատվական նյութեր, մատենագիտությունների նմուշներ: Գործնական պարապմունքները

ցանկալի է իրականացնել գրադարանում կամ գրադարանի պայմաններին համապատասխանեցված ուսումնական կաբինետում:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 46 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ>>

Մոդուլի դասիչը ԳՐԴԳ-5-15-019

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տեսական և գործնական գիտելիքներ ու հմտություններ տալ գրադարանի՝ որպես

կազմակերպության աշխատանքի կազմակերպման ու կառավարման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում 28 ժամ

գործնական աշխատանք 26 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը,

2) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման ցուցանիշները,

3) ներկայացնի աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հարցերը,

4) կատարի կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ,

5) կազմի կազմակերպության զարգացման պլաններ,

6) ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը:

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

մակարդակի ապահովումն է

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում «կազմակերպություն» հասկացությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում կազմակերպությունների տիպերը և դրանց տարբերիչ առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է առնվազն 10

հարցից կազմված թեստ, որում նա պետք է ընտրի տարբեր կազմակերպություններին յուրահատուկ հատկանիշների ճիշտ

տարբերակները:

Արդյունքի ուսուցման առանցքային ծրագրային հարցերը:

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական

կարգավորումը: Կազմակերպության կանոնադրությունը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվում է ճիշտ, թույլատրվում է որոշ ոչ

էական թերություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, կազմակերպությունների գրանցման փաստաթղթերի նմուշներ, նորմատիվ փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման ցուցանիշները

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում,

2) նյութական ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է,

3) աշխատանքային ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է,

4) ֆինանսական ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարցազրույցներ, թեսթերի, գործնական աշխատանքների միջոցով: Ստորև բերվում են այս

արդյունքի հետ կապված հիմնական հարցերը.

ա. արտադրական հիմնական միջոցներ,

բ. արտադրական հիմնական միջոցների վերաբերյալ հիմնական հասկացությունները

- գնահատում,

- ամորտիզացիա

գ. հիմնական միջոցների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները՝

- էքստենսիվ ցուցանիշներ

- ինտենսիվ ցուցանիշներ

- ինտեգրալ ցուցանիշներ

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ

ճիշտ, բանավոր հարցազրույցների ժամանակ ցուցաբերի նյութի էական կարևորություն ներկայացնող մասերի իմացություն, իսկ

ցուցանիշների հաշվարկները կատարի ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հարցերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության աշխատանքի կազմակերպման կարևորությունը,

2) անձնակազմի անդամների միջև աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտությունը և մոտեցումները ճիշտ է բացատրում,



3) ճիշտ է բացատրում է աշխատանքի նորմաների տարրերը և հաշվում դրանց մեծությունը,

4) ճիշտ է բացատրում է աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման համակարգի տարրերի էությունը,

5) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ոչ

պակաս 3 օպերացիաների համար կատարել խրոնոմետրաժ, հաշվել ժամանակի նորմա, արտադրանքի նորմա: Մեկ այլ

գործնական հանձնարարությամբ առաջարկվելու է հաշվել աշխատողի վարձատրության չափը աշխատավարձի տարբեր ձևերի

դեպքում: Գնահատման առաջադրանքները նպատակահարմար է հանձնարարել ուսուցման տարբեր փուլերում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները:

Աշխատանքի կազմակերպման խնդիրները և հիմնական հարցերը: Աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը,

նորմաների տեսակները, դրանց բնութագիրը և կիրառումը: Աշխատանքի նորմաների կազմը, սահմանման և վերանայման

կարգը: Աշխատանքի վարձատրության ձևերը, դրանց բնութագրերը և կիրառումը: Աշխատանքի վարձատրության

կազմակերպումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական

նյութեր, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ, խմբային աշխատանքներ կատարելու համար ձևավորված սցենարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) կառավարչական որոշումներ ընդունելու և գնահատական տալու համար վերլուծական աշխատանքների անհրաժեշտությունը

ճիշտ է բացատրում,

2) աշխատանքի ցուցանիշների փոփոխության չափի և պատճառների բացահայտումը ճիշտ է կատարում,

3) կազմակերպության ռեզերվների բացահայտման եզրակացությունները ճիշտ է կատարում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքների հիման վրա, ըստ որոնց նա պետք է բացահայտի որոշակի

ցուցանիշների փոփոխության չափերը և նշի պատճառները։ Ստորև բերվում են վերլուծության ենթակա ցուցանիշների խմբերը

- աշխատանքի միավորի համար ծախսումներ,

- աշխատաժամանակի օգտագործումը,



- աշխատանքային առաջադրանքի կատարումը,

- նյութատեխնիկական միջոցների հնարավորությունների օգտագործումը և այլն։

Կատարած հաշվարկներից հետո ուսանողը պետք է ցույց տա, թե տվյալ պայմաններում ինչ հնարավոր ռեզերվներ են առկա և

որքանով են դրանք օգտագործվող։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում են ճիշտ և եզրահանգումները գրագետ են։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ

ուսումնական գրականություն և նյութեր, գործնական հանձնարարությունների տարբերակներ, հաշվարկման մեթոդիկայի

թերթիկներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել կազմակերպության զարգացման պլաններ

Կատարման չափանիշներ 1) զարգացման պլանների դերը և նշանակությունը ճիշտ է բացատրում,

2) զարգացման պլանների տեսակները ճիշտ է բնութագրում,

3) տարեկան, միջնաժամկետ և ռազմավարական պլանների բովանդակությունը ճիշտ է ներկայացնում,

4) շուկայի վերլուծության քայլերը ճիշտ է կատարում, հաջորդականությունը պահպանում է,

5) զարգացման պլանների բաժինները ճիշտ ձևավորվել է,

6) ռիսկերի կանխատեսման մոտեցումները և հաղթահարման քայլերը ճիշտ է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է անհատական հանձնարարությունների հիման վրա։ Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է 8-10

էջի սահմաններում ներկայացնի իր հանձնարարկանը, պաշտպանի այն։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հանձնարարականը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարված և ներկայացվող

մոտեցումները հիմնավորվում են։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, ուսումնական նյութեր, գործնական աշխատանքների նյութեր, մեթոդական

ցուցումներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ



ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) մենեջմենթի էությունը և խնդիրները ճիշտ է ներկայացնում,

2) մարքեթինգը որպես արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ պայման հիմնավորում է,

3) մարքեթինգի հիմնական հասկացությունների բնութագրումը ճիշտ է,

4) կառավարման մեթոդների բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում,

5) կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը և առանձին բաժինների ֆունկցիաները ճիշտ է ներկայացնում,

6) կառավարման գործընթացի արդյունավետության գնահատման մոտեցումները ճիշտ է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, խմբային քննարկումների հիման վրա:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումների ընթացքում ուսանողը

ցուցաբերում է բավարար գիտելիքներ, կարողանում է հիմնավորել իր եզրահանգումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

Տեսական պարապմունք՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ


