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I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՝ «Տեխնիկ՝ կապի

միջոցների շահագործման»

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ կրթության

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 տարի 6 ամիս

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա



III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ) Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քնն
ութ.

Ստու-
գարք

Կու
րս
աշ
խ.

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 1-ին կուրս 2- րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս

Ընդա-
մենը
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14
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11
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կիս

շաբ

Տեսակ.
ուսուց.

Լաբոր. և
գործն.
աշխ

Սեմինար
պարապ
-մունք

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1.1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 72 54 18 15 19 14 14 10

1.2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 4տ 54 31 23 30 24

1.3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 4տ 54 38 16 30 24

1.4 Իրավունքի հիմունքներ 3տ 36 19 17 36

1.5 Պատմություն 3,4տ 54 34 20 30 24

1.6 Ռուսաց լեզու 4,6տ 72 12 60 15 19 14 14 10

1.7 Օտար լեզու 4,6տ 72 16 56 15 19 14 14 10

1.8 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 4տ 36 22 14 15 21

1.9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր 4տ 18 18 18

1.10 Ֆիզիկական կուլտուրա 3,4,5,6,7
տ

146 20 126 30 38 28 28 22

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 614 264 350 216 206 70 70 52
2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
2.1 Հաղորդակցություն 3տ 36 10 26 36

2.2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 12 24 36

2.3 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ 3տ 36 8 28 36

2.4 Համակարգչային օպերատորություն 3տ 54 14 40 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 162 44 118 162
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
3.1 Ճարտարագիտական և համակարգչային գրաֆիկայի

հիմունքներ 3տ 54 18 36 54

3.2 Նյութագիտություն 3տ 36 14 22 36

3.3 Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ 3տ 72 30 42 72



3.4 Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ 4տ 54 20 34 54

3.5 Էլեկտրոդինամիկայի հիմունքներ 4տ 54 18 36 54

3.6 Անտենաները կապի բնագավառում 4տ 54 18 36 54

3.7 Տրամաբանական հանրահաշվի հիմունքներ 4տ 54 16 38 54

3.8 Էլեկտրական չափումներ 4տ 54 18 36 54

3.9 Չափագիտություն, ստանդարտացում, սերտիֆիկացում 4տ 36 18 18 36

3.10 Թվային սխեմատեխնիկա 4տ 72 22 50 72

3.11 Միկրոպրոցեսորներ 4տ 54 18 36 54

3.12 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 4տ 36 14 22 36

3.13 Կապի ճյուղի տնտեսագիտություն 5տ 54 20 34 54

3.14 Մենեջմենթ 5տ 36 12 24 36

3.15 Աշխատանքի պաշտպանություն և անվտանգություն 5տ 54 18 36 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 774 274 500 162 468 144
4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
4.1 Հեռահաղորդակցության ազդանշանների

հաղորդում/ընդունում 5 տ 72 16 56 72

4.2 Օպերատիվ տեխնոլոգիաների կապ 5 տ 54 18 36 54

4.3 Լարային կապ 5 տ 72 24 48 72

4.4 Ռադիոկապ 5 տ 72 24 48 72

4.5 Բազմուղի հաղորդման համակարգեր 6 տ 72 26 46 72

4.6 Կապի գծեր 6 տ 72 20 52 72

4.7 Կապի ցանցեր 6 տ 72 24 48 72

4.8 Թվային հաղորդման համակարգեր 6 տ 72 24 48 72

4.9 Օպտիկական կապի համակարգեր 6 տ 72 24 48 72

4.10 Ռադիոկապը շարժական օբեկտների հետ 6 տ 72 36 36 72

4.11 Օպտիկական կապի գծերի շահագործում և սպասարկում 7տ 72 16 56 72

4.12 Տվյալների հաղորդման համակարգեր, ինտերնետ 7 տ 72 24 48 72

4.13 Կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցում 7 տ 54 14 40 54

4.14 Չափումները կապի տեխնիկայում 7 տ 72 18 54 72

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 972 308 664 270 432 270
5. ԸՆՏՐՈՎԻ
5.1 10 20 42

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 72 10 20 42



6. ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ
6.1 2 32

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 34 2 32
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2628 540 684 504 504 396

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 250
Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36

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

1 Վարվելակերպի հիմունքներ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստման հիմունքներ 1. 1հայոց լեզվի
3 Ինժեներական հոգեբանություն 2. 2օտար լեզվի
4 Օտար լեզու (գերմաներեն, ֆրանսերեն) 3. …ինֆորմատիկայի

4. նյութագիտության
V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5. չափագիտության, ստանդարտացման և սերտիֆիկացման

1 Ուսումնական  պրակտիկա  տեսական ուսուցմամբ 2,3,4 2,3,1 6. բնապահպանության, աշխատանքի պաշտպանության և կենսագործունեության
անվտանգության

2 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,6 2,8,4
3 Նախաավարտական, արտադրական պրակտիկա 6,7 2,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 25 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ

Պետական քննություն ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներից 16.02-22.02
Պետական քննությունն հատուկ մասնագիտական մոդուլներից 23.02-1.03

1. էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնային տեխնիկայի

2. բազմուղի հաղորդման համակարգերի

3. կապի սարքավորումների էլեկտրասնուցման
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ

1. 2ռադիոազդանշանների հաղորդման/ընդունման և կապի սարքավորումների
մոնտաժման/կարգավորման

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1. մարզահրապարակ

2. 1մարզադահլիճ



VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով,
ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին առարկաների ընթացիկ /միջանկյալ/ քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական
աշխատանքներ: Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի համար սահմանված ժամերի հաշվին: Ըստ առարկաների՝
ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը: Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարությունը:

2. Լաբորատոր աշխատանքների, օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար, ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական
խորհրդի կողմից երաշխավորած առանձին առարկաների գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական
ուսուցման ժամանակ ուսումնական խումբը բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝
ելնելով ուսուցանվող առարկայի կամ 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 տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով:
ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է հաստատության խորհուրդը, հաստատում`
տնօրենը:

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

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

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

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

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

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

9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով պլանով նախատեսված
ժամաքանակը: Պրակտիկայի անցկացման ժամկետը կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի ընթացքում: Պրակտիկայի
յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ՝ գնահատումով:

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում:
11. Հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-13-001

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

տեսական ուսուցում 10 ժամ

գործնական աշխատանք 26 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

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 ձևավորմանը, շարունակակսն գործընկերության համար ստեղծի նախապայմաններ:

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։

Արդյունիքի 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` 5 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 դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը:

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

հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, 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` 5 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 80% ճշգրտությամբ 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` 5 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` 5 ժամ

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

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

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

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-5-13-001

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

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական աշխատանք 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

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 նախատեսված 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 գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անվտանգության

հիմնական կանոնների, պահպանման անհրաժեշտության և չպահպանելու դեպքում դրանց հետևանքների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի

որոշակի բնագավառի (աշխատավայրի) համար ներկայացնել անվտանգության կանոնների առանձնահատկությունները, համեմատել

առնվազն երկու բնագավառ։

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. անվտանգության հիմնական 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 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։

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

կտրվեն հարցեր աշխատունակության վրա ազդող գործոնների, սանիտարահիգիենիկ նորմերի և դրանց պահպանման պահանջների

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

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

ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային

պայմանների ապահովման 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) կատարում է  վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում,

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման գործողությունները:

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

կտրվեն հարցեր առաջին օգնության հիմնական կանոնների և գործողությունների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ցուցադրել

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

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



առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում 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 «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-13-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության բարձրացմանը,

աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և

հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած

բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ

հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու

կարողությունների ձևավորմանը։

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

Ուսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. փնտրի և գտնի աշխատանք,

2. հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3. արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4. ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

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



մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով

աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական

ընթացակարգերը:

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

կտրվեն հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերություններ ծագման հիմքերի, կողմերի իրավունիքների և պարտականությունների,

պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և

աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը

համապատասխան հավանական աշխատատեղ(եր)՝ օգտվելով տարբեր բազաներից, վերլուծել հավաքագրված տվյալները և

պլանավորել աշխատանքի ընդունվելու իր գործողությունները։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի

ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել համոզիչ՝ տվյալ

աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։

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

առաջադրանքները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, պայմանագրեր և այլն), տեղեկատվական

բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ



Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող հիմնական պահանջները,

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը,

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ,

5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։

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

կտրվեն հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և ստորաբաժանումների, աշխատավայրի

տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների

վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում «նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա

ցուցաբերել արդյունավետ հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր

տրամադրվածություններ, որով հնարավոր կլինի գնահատել նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության

զգացումը։ Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև ուսանողի ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողությունները:

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային

խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանիքի և միջանձնային

հարաբերությունների կարևորությունը,

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզնունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները,

3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի դրսևորման,

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։



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

կտրվեն հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքների և խնդիրների

լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես

աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց

իրավիճակներում՝ պահպանելով պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների

վարքագծերի տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային

դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային պարտականությունների

կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների գերադրում կամ ստորադասում, թիմային

զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։

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

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների

հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու

գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների

պատշաճության կարևորությունը:

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

կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, պատասխանատվության, մասնագիտական



կարողությունների պարբերական կատարելագործման, նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և

վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության

ընկալումը կդիտարկվի ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում բոլոր հանձնարարությունները և

դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-13-001

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 54 ժամ

տեսական ուսուցում` 14 ժամ

գործնական աշխատանք` 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

Ուսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. տիրապետի համակարգչային տեխնիկային  և կիրառի օպերացիոն համակարգը,

2. խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստերը,

3. պատրաստի և խմբագրի աղյուսակները,

4. կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում,

5. կազմակերպի ցուցադրություն համակարգչային ծրագրերով,



6. աշխատի համացանցում,

7. ներկայացնի սխեմաներ VISIO ծրագրով:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տիրապետել համակարգչային տեխնիկային և կիրառել օպերացիոն համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

3) տիրապետում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax, պատճենման սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsost office),

6) կարողանում է բացել 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 առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

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 տեսական ուսուցում` 2 ժամ



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 5 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Խմբավորել և ֆորմատավորել տեքստեր

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

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

3) կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ,

4) կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝  փոխելով տողերի դասավորությունը, միջտողային

տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,

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

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

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 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստել դրանք,

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3) կատարում է ուղղումներ ու լրացումներ աղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),

4) փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ

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 Խմբագրել և նկարազարդել գրաֆիկական օբյեկտներ

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

2) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը,

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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

5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) 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

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 5 Կազմակերպել ցուցադրություն համակարգչային ծրագրերով

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

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

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 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 ինֆորմացի (հաղորդագրություն, նամակ և

կցորդ):

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

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 7 Ներկայացնել սխեմաներ VISIO ծրագրով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառուցվող սխեմայի մասշտաբները,

2)կարողանում է կառուցել էլեկտրական սխեմաներ ըստ առաջադրանքի,

3)կարողանում է կատարել փոփոխություններ առաջադրված սխեմաների վրա,

4)ցուցադրում է պատրաստված սխեմաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի տրված սխեման

մուտքագրել համակարգիչ օգտագործելով VISIO համակարգչային ծրագիրը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը 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` 5 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` գծագրերի ձևավորման կանոնների,

համակարգչային գրաֆիկայում կիրառվող AutoCAD ծրագրի, էլեկտրական սխեմայի տարրերի պայմանական նշանների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի գծագրերի ձևավորման կանոնները

2. ներկայացնի համակարգչային գրաֆիկայում կիրառվող AutoCAD ծրագիրը

3. ներկայացնի էլեկտրական սխեմայի տարրերի պայմանական նշանները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծագրերի ձևավորման կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գծագրի տեսքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գծագրի տարածական տեսքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գծագրի չափագրման կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կառուցելու տրված

մարմնի հիմնական,կտրվածքային և աքսիոնոմետրիկ տեսքը:

Արդյունքն համարվում է դրական եթե ուսանողը կառուցում է այն առանց թերթությունների:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կազմածո որևե մարմնի հիմնական տեսքերի, կտրվածքների և աքսիոնոմետրիկ տեսքի կառուցումը:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, նյութեր և գծագրական գործիքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել համակարգչային գրաֆիկայում կիրառվող AutoCAD ծրագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում AutoCAD ծրագրի նպատակն ու հնարավորությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գրաֆիկական օբյեկտները` օգտագործելով AutoCAD ծրագիրը,

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

փոխելով,

4) ճիշտ է կատարում գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք AutoCAD ծրագրի

միջոցով կառուցել տրված մարմինը:

Արդյունքն համարվում է դրական եթե ուսանողը կառուցում է այն առանց թերթությունների:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ծանոթություն AutoCAD ծրագրի հետ:

 Կազմածո մարմինների գրաֆիկական՝ համալիր գծագրերի և աքսոնոմետրիայի կառուցումը AutoCAD համակրգի միջավայրում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն և համակարգչային լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել էլեկտրական սխեմայի տարրերի պայմանական նշանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական սխեմաներում օգտագործվող պայմանական նշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պարզագույն էլեկտրական սխեմայի աշխատանքի սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կառուցելու տրված

էլեկտրական սխեման:



Արդյունքն համարվում է դրական եթե ուսանողը կառուցում է այն առանց թերթությունների:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրական սխեմաներում օգտագործվող տարրերի պայմանական նշանները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, նյութեր, գծագրական գործիքներ և համակարգչային լսարան:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` նյութերի կառուցվածքի և

հատկությունների, նյութերի դասակարգման՝ հաղորդիչների, մեկուսիչների և կիսահաղորդիչների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում 14 ժամ

գործնական պարապմունք 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի նյութերի կառուցվածքն ու հատկությունները

2. ներկայացնի նյութերի դասակարգումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել նյութերի կառուցվածքն ու հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նյութի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում նյութի հատկություններն ու բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում նյութերի կիրառման ոլորտները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր նյութերի



կառուցվածքի, նրանց առանձնահատկությունների, հատկությունների և բնութագրերի, ինչպես նաև դրանց կիրառման ոլորտների

վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը պատասխանում է տրված հարցերին անսխալ: Թույլատրելի է որոշ ոչ էական

թերություններ և բացթողումներ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հիմնական տվյալներ նյութերի կառուցվածքի մասին

 Հիմնական տվյալներ նյութերի հատկությունների մասին

 Պինդ նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները

 Էլեկտրոնիկայում օգտագործվող նյութերը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել նյութերի դասակարգումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում հաղորդիչները, մեկուսիչներն ու կիսահաղորդիչները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաղորդիչների կիրառման ոլորտները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչների կիրառման ոլորտները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդիչների կիրառման ոլորտները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք

տարբերակելու նյութերը:

Արդյունքն կհամարվի դրական եթե տրամադրված նյութերը չափիչ սարքերի միջոցով ուսանողը ճիշտ դասակարգում է ըստ

հաղերդականության:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ֆիզիկական պրոցեսները հաղերդիչներում

 Հաղորդիչների հատկությունները, հաղորդիչ նյութեր



 Ֆիզիկական պրոցեսները կիսահաղորդիչներում

 Կիսահաղորդիչների հատկությունները, կիսահաղորդիչ նյութեր

 Ֆիզիկական պրոցեսները դիէլեկտրիկներում

 Դիէլեկտրիկների հատկությունները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ` էլեկտրական դաշտի, հաստատուն և փոփոխական հոսանքի, հիմնական

տեղեկություններ` հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաների մասին, տալ գործնական կարողություններ` էլեկտրական շղթաների

հաշվարկների կատարման և կիրառման ոլորտների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 30 ժամ

գործնական պարապմունք 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-002 «Նյութագիտություն» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի էլեկտրական դաշտը, հաստատուն և փոփոխական հոսանքը, հիմնական տեղեկություններ հաստատուն և

փոփոխական հոսանքի շղթաների վերաբերյալ

2. ներկայացնի էլեկտրական շղթաների հաշվարկների կատարման կարգը

3. ներկայացնի էլեկտրական շղթաների կիրառման ոլորտները

4. ներկայացնի էլեկտրական շղթաներում տեղի ունեցող անցումային երևույթները

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

մակարդակի ապահովումն է:



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրական դաշտը, հաստատուն և փոփոխական հոսանքը, հիմնական տեղեկություններ հաստատուն և փոփոխական

հոսանքի շղթաների վերաբերյալ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական դաշտը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքը (սինուսոիդալ, ոչ սինուսոիդալ),

4) ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ էլեկտրական շղթաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական աշխատանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողին կհանձնարարվի տարբերակել

և չափել հաստատուն և փոփոխական հոսանքները և նրանց բնութագրող պարամետրերը:  Արդյունքը համարվում է դրական, եթե չափիչ

սարքերի միջոցով ճիշտ է տարբերակում հաստատուն և փոփոխական հոսանքները, ինչպես նաև ճիշտ չափում է նրանց մեծություննրը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 ԷլՇՈՒ-ի և հոսանքի աղբյուր

 Սինուսոիդալ հոսանք և նրա բնութագրիչ մեծությունները

 Կոմպլեքս հարթություն, սինուսոիդալ փոփոխվող մեծությունների ներկայացումը կոմպլեքս հարթությամբ

 Հասկացություն եռաֆազ հոսանքի մասին

 Ոչ սինուսոիդալ հոսանքի ներկայացումը Ֆուրյեյի շարքերի միջոցով

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսուցումն իրականացվում է տեսական, գործնական և լաբորատոր պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատորիա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել էլեկտրական շղթաների հաշվարկների կատարման կարգը;

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հաստատուն հոսանքի սխեմայի հաշվարկը,

2) ճիշտ է կատարում փոփոխական հոսանքի սխեմայի հաշվարկը,

3) ճիշտ է կատարում եռաֆազ հոսանքի սխեմայի հաշվարկը,

4) ճիշտ է կատարում եռաֆազ հոսանքի տարբեր միացման սխեմաների փոխարինումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք



հաշվարկելու հաստատուն և փոփոխական  սխեմաներ: Լաբորատոր ստենդի վրա կտրվի առաջադրանք հավաքելու տրված շղթան և

կատարելու նրա պարամետրերի չափում:

Արդյունքն համարվում է դրական, եթե ուսանողը կատարում է տրված շղթայի ճիշտ հաշվարկ և լաբորատոր ստենդի վրա ճիշտ

հավաքում և չափում է շղթայի պարամետրերը:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթաներ, էլեկտրական շղթայի ճյուղավորում և ոչճյուղավորում;

 Լարումը շղթայի տեղամասի համար, Օհմի օրենքը ԷլՇՈՒ պարունակող և չպարունակող շղթաների համար;

 Կիրխհոֆի 1-ին և 2-րդ օրենքները;

 Կոնտուրային հոսանքների մեթոդ, վերադրման մեթոդ, հանգույցային պոտենցիալների մեթոդ;

 Հաստատուն հոսանքի ոչ գծային շղթաների որոշումը, ոչ գծային տարրերի զուգահեռ և հաջորդական միացումը;

 Միաֆազ սինուսոիդալ հոսանքի գծային էլեկտրական շղթաներ

 Սինուսոիդալ հոսանքը ակտիվ դիմադրության վրա, ինդուկտիվությունը և ունակությունը սինուսոիդալ հոսանքի շղթաներում,

ռեակտիվ և լրիվ դիմադրություն;

 Ակտիվ, ռեակտիվ և լրիվ հզորություն;

 Լարման և հոսանքի հաշվարկը գծային ոչ սինուսոիդալ հոսանքի համար;

 Հասկացություն փոփոխական հոսանքի ոչ գծային շղթաների մասին;

 Աստղաձև-եռանկյունաձև և եռանկյունաձև-աստղաձև ձևափոխություններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 14 ժամ

գործնական պարապմունք 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել էլեկտրական շղթաների կիրառման ոլորտները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի սխեմայի կիրառման ոլորտները,

2) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի սխեմայի կիրառման ոլորտները,

3) ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ հոսանքի սխեմայի կիրառման ոլորտները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր հաստատուն

հոսանքի սխեմաների, փոփոխական հոսանքի սխեմաների, եռաֆազ հոսանքի սխեմաների կիրառման ոլորտների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է տրված հարցերին անսխալ: Թույլատրելի են որոշ ոչ էական

թերություններ և բացթողումներ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը.

 Էներգիայի փոխանցումը ակտիվից պասիվ երկբևեռին

 Փոփոխական և եռաֆազ հոսանքի շղթաների կիրառումը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել էլեկտրական շղթաներում տեղի ունեցող անցումային երևույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ունակային տարրով սխեմաների հաշվարկները,

2) ճիշտ է կատարում ինդուկտիվ տարրով սխեմաների հաշվարկները,

3) ճիշտ է ներկայացնում անցումային երևույթների ի հայտ գալու պատճառները,

4) ճիշտ է հաշվարկում անցումային երևույթների տևողությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք

հաշվարկելու անցումային երևույթները: Լաբորատոր ստենդի վրա կտրվի առաջադրանք հավաքելու տրված շղթան և կատարելու նրա

պարամետրերի չափում:

Արդյունքն համարվում է դրական, եթե ուսանողը կատարում է տրված շղթայի ճիշտ հաշվարկ և լաբորատոր ստենդի վրա ճիշտ

հավաքում և չափում է շղթայի պարամետրերը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Անցումային պրոցեսների հասկացությունը

 Հոսանքի և լարման ստիպողական և ազատ բաղադրիչներ

 Կոմուտացման 2 օրենքները



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` կիսահաղորդիչների տեսակների, p-n

անցման ֆիզիկական հատկությունների, դրա հիման վրա կառուցված տարբեր էլեկտրոնային տարրերի՝ դիոդ, տրանզիստոր, ինտեգրալ

միկրոսխեմաների բաղադրիչները և այլ կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքի, նշագրման և կիրառման ոլորտների

վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 20 ժամ

գործնական պարապմունք 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-003 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ»մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կիսահաղորդիչների տեսակները, p-n անցման ֆիզիկական հատկությունները

2. ներկայացնի p-n անցման հիման վրա կառուցված տարբեր էլեկտրոնային տարրերի՝ դիոդ, տրանզիստոր, ինտեգրալ

միկրոսխեմաներ և այլ կիսահաղորդչային սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը

3. ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերի նշագրումն ու կիրառման ոլորտները

4. ներկայացնել տարբեր տիպի տրանզիստորների միացման սխեմաները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կիսահաղորդիչների տեսակները, p-n անցման ֆիզիկական հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդիչների տեսակները՝ p-տիպի, n-տիպի,

2) ճիշտ է ներկայացնում p-n անցումը` արտաքին շեղման բացակայության դեպքում,



3) ճիշտ է ներկայացնում p-n անցումը` ուղիղ արտաքին շեղման դեպքում,

4) ճիշտ է ներկայացնում p-n անցումը` հակառակ արտաքին շեղման դեպքում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի միջոցով: Թեստային տարբերակով կտրվեն հարց ու պատասխաններ կապված p-n

անցման , տարբեր շեղման ժամանակ անցնող հոսանքի վերաբերյալ:

Արդյունքն համարվում է բավարար, եթե ուսանողն ճիշտ լրացնում է տրված թեստը առնվազն 80%-ով:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրոնիկայի ուսումնասիրության առարկան

 Կիսահաղորդչային ֆիզիկա, p-n անցում

 p-n անցումը ուղիղ և հակառակ արտաքին շեղման ազդեցության տակ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 2 ժամ

գործնական պարապմունք 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել p-n անցման հիման վրա կառուցված տարբեր էլեկտրոնային տարրերի՝ դիոդ, տրանզիստոր, ինտեգրալ միկրոսխեմաներ

և այլ կիսահաղորդչային սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դիոդի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում երկբևեռ տրանզիստորի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միաբևեռ տրանզիստորի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստաբիլիտրոնի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրալ միկրոսխեմայի բաղադրիչները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվի գործնական առաջադրանք

կապված դիոդի, երկբևեռ և դաշտային տրանզիստորների , ինտեգրալ միկրոսխեմաների հաշվարկի հետ: Լաբորատոր ստենդի վրա

ուսանողը պետք է հավաքի գործնական առաջադրանքը և ստանա ճիշտ հաշվարկված արդյունքները:

Արդյունքն համարվում է կատարված եթե ուսանողը կատարում է ճիշտ գործնական հաշվարկ և  լաբորատոր ստենդի վրա հավաքում և

աշխատեցնում է  տրված առաջադրանքը:



Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կիսահաղորդչային դիոդ, նրա վոլտ-ամպերային բնութագիծը, կիսահաղորդչային դիոդի տարատեսակները

 Երկբևեռ տրանզիստոր, երկբևեռային տրանզիստորի բնութագրերը

 Դաշտային տրանզիստոր, դաշտային տրանզիստորի բնութագրերը

 Ինտեգրալ միկրոսխեմաներ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերի նշագրումն ու կիրառման ոլորտները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դիոդի նշագրումն ու կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում երկբևեռ տրանզիստորի նշագրումն ու կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միաբևեռ տրանզիստորի նշագրումն ու կիրառումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստաբիլիտրոնի նշագրումն ու կիրառումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրալ միկրոսխեմայի նշագրումն ու կիրառումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստի միջոցով: Թեստային տարբերակով կտրվեն հարց ու պատասխաններ կապված

դիոդի, դիոդի տարատեսակների, երբևեռ տրանզիստորի, դաշտային տրանզիստորի և միկրոսխեմաների նշագրման և կիրառման

վերաբերյալ:

Արդյունքն համարվում է կատարված եթե ուսանողը ճիշտ լրացնում է տրված թեստը առնվազն 80%-ով:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Դիոդի և նրա տարատեսակների նշագրումն ու կիրառումը

 Երկբևեռ և դաշտային տրանզիստորի նշագրումն ու կիրառումը

 Ինտեգրալ միկրոսխեմաների նշագրումն ու կիրառումը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:



ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել տարբեր տիպի տրանզիստորների միացման սխեմաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր բազայով (փական) միացման սխեմայի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր էմիտեր (ակունք) միացման սխեմայի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր կոլեկտոր (արտահոսք) միացման սխեմայի առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրանզիստորների տարբեր միացման սխեմաների կիրառման ոլորտները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Գործնական առաջադրանքով կտրվեն տարբեր

միացման շղթաների հաշվարկներ և հաջոդիվ լաբորատոր ստենդի վրա ուսանողը պետք է հավաքի գործնական առաջադրանքը և

ստանա ճիշտ հաշվարկված արդյունքները:

Արդյունքն համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կատարում է ճիշտ գործնական հաշվարկ և  լաբորատոր ստենդի վրա հավաքում և

աշխատացնում է  տրված առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ուժեղացուցիչ երբևեռ և դաշտային տրանզիստորի հիման վրա

 Երբևեռ և դաշտային տրանզիստորների միացման սխեմաները

 Դիֆերենցող ուժեղարար, օպերացիոն ուժեղարար

 Հետադարձ կապ, դրական և բացասական հետադարձ կապ

 Երկբևեռ և դաշտային տրանզիստորի միացման սխեմաների առանձնահատկությունները և կիրառման ոլորտները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատորիյա կահավորված համապատասխան սարքավորումներով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-005

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` էլեկտրամագնիսական դաշտի,



ռադիոալիքների տարածման սկզբունքների և առանձնահատկությունների, էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդման համակարգերի

վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-004 «Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի էլեկտրադինամիկայի հիմունքերը, էլեկտրամագնիսական դաշտը տարբեր միջավայրերում

2. ներկայացնի ռադիոալիքների տարածման սկզբունքների և առանձնահատկությունները

3. ներկայացնի էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդման համակարգերը՝ մալուխներ, ալիքատարներ, այլ հաղորդման գծեր,

ծավալային ռեզոնատորներ

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրադինամիկայի հիմունքերը, էլեկտրամագնիսական դաշտը տարբեր միջավայրերում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական դաշտի դրսևորումը վակուումում,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական դաշտի դրսևորումը դիէլեկտրիկ միջավայրում.

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական դաշտի դրսևորումը հաղորդիչ միջավայրում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային տարբերակով: Ուսանողին կտրվեն հարց ու պատասխաններ

էլեկտրամագնիսական դաշտի, ինչպես նաև նրա դրսևորումից տարբեր միջավայրերում:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը լրացնում է թեստը 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրամագնիսական դաշտ, էլեկտրամագնիսական դաշտի վեկտորը, էլեկտրական լիցք

 Կուլոնի օրենքը, լիցքի պահպանման օրենքը

 Էլեկտրական դաշտ, էլեկտրական դաշտի լարվածություն, էլեկտրական դաշտի ուժագծերը

 Մագնիսական դաշտ, մագնիսական դաշտի լարվածությունը, Ամպերի օրենքը:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ռադիոալիքների տարածման սկզբունքները և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոալիքների տարածման սկզբունքները և առանձնահատկությունները երկրի մակերևութի մոտ,

2) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոալիքների տարածման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տրոպոսֆերայում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոալիքների տարածման սկզբունքները և առանձնահատկությունները իոնոսֆերայում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային տարբերակով: Ուսանողին կտրվեն հարց ու պատասխաններ տարբեր

միջավայրերում ռադիոալիքների տարածման վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը լրացնում է թեսը 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրամագնիսական ալիքների տարածման առանձնահատկությունները Երկրի մակերևույթի մոտ

 Ռադիոալիքների տարածումը ներքնոլորտում, ներքնոլորտի կառուցվածքը և հիմնական պարամետրերը:

 Ռադիոալիքների տարածումը իոնոլորտում

 Իոնոլորտի տարբեր շերտերի ազդեցությունը ռադիոալիքների տարածման վրա: Ռադիոալիքների բեկումն ու անդրադարձումը

իոնոլորտում

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդման համակարգերը՝ մալուխներ, ալիքատարներ, այլ հաղորդման գծեր,

ծավալային ռեզոնատորներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդումը մալուխներում,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդումն ալիքատարներում,



3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ալիքների ուղղորդումը ծավալային ռեզոնատորներում,

4) ճիշտ է կիրառում տարբեր տիպի հաղորդման գծերը կապի ցանցերի կառուցման ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային տարբերակով: Ուսանողին կտրվեն հարց ու պատասխաններ մալուխներում,

ալիքատարներում և այլ հաղորդման գծերում ալիքի ուղղորդման վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը լրացնում է թեստը 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ուղղանկյուն մետաղյա ալիքատար, կլոր մետաղյա ալիքատար:

 Համառանցք մալուխ:

 Շերտավոր հաղորդման գծեր:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՏԵՆԱՆԵՐԸ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-006

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և կարողություններ` կապի բնագավառում լայն կիրառում գտած

անտենաների հիմնական պարամետրերի և տիպերի վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-005 «Էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ»մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի անտենայի դերն ու պարամետրերը

2. ներկայացնի կապի բնագավառում օգտագործվող անտենաների տիպերը

3. ընտրի չափսերը և պատրաստի տարբեր անտենաներ



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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անտենայի դերն ու պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտենայի դերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անտենայի պարամետրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում անտենայի աշխատանքի սկզբունքը;

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք չափելու տրված անտենայի

պարամետրերը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը չափել է տրված անետանայի պարամետրերն անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Անտենաների հիմնական պարամետրերն ու բնութագրերը, ուղղվածության դիագրամ, ուղղվածության գործողության գործակից,

ուժեղացման գործակից, օգտագակար գործողության գործակից, մակերեսի օգտագործման գործակից:

 Անտենայի մուտքային դիմադրություն, աշխատանքային հաճախականությունների շերտ:

 Անտենայի հիմնական բնութագրերի գրաֆիկային կառուցումը:

 Անտենաների պարամետրերի չափման մեթոդները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, տարբեր տիպի անտենաներ, մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կապի բնագավառում օգտագործվող անտենաների տիպերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտենաների տիպերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անտենաների առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային տարբերակով: Ուսանողին կտրվեն հարց ու պատասխաններ տարբեր տիպի

անտենաների, նրանց առանձնահատկությունների և տարբերությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը լրացնում է թեստը 80% անսխալ:



Ստորև ներկայացվում են  առանցքային ծրագրային հարցերը

 Վիբրատորային անտենա, հիմնական բնութագրերը:

 Դիրեկտորային անտենա, հիմնական բնութագրերը:

 Դիէլեկտրիկ անտենաներ, հիմնական բնութագրերը:

 Պարուրաձև անտենաներ, հիմնական բնութագրերը:

 Փողային անտենաներ, հիմնական բնութագրերը:

 Ոսպնյակային և հայելային անտենաներ, հիմնական բնութագրերը:

 Ալիքատարա-ճեղքային և փուլավորված անտենաներ, հիմնական բնութագրերը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, տարբեր տիպի անտենաներ, մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ընտրել չափսերը և պատրաստել տարբեր անտենաներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում անտենաների չափսերը,

2) ճիշտ է պատրաստում տարբեր անտենաներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք հաշվարկելու և պատրաստելու

որոշակի տարրական անտենաներ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հաշվել և պատրաստել է անտենան: Թույլատրելի են որոշ ոչ էական թերություններ և

բացթողումներ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Վիբրատորային անտենայի հաշվարկը

 Դիրեկտորային անտենայի հաշվարկը

 Դիէլեկտրիկ անտենայի հաշվարկը

 Պարուրաձև անտենայի հաշվարկը

 Փողային անտենայի հաշվարկ



 Ոսպնյակային և հայելային անտենաների հաշվարկ

 Ալիքատարա-ճեղքային և փուլավորված անտենաների հաշվարկ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մասնագիտական գրականություն, գործիքներ, տարբեր տիպի անտենաներ, մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՀԱՇՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ` թվերի տարբեր հաշվարկման համակարգերի, դրանց միջև թվերի

փոխակերպումների, տրամաբանական հանրահաշվի հիմունքների, բազմությունների տեսության, տրամաբանական ֆունկցիաների,

տարրերի և ինֆորմացիայի հաղորդման հիմունքների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 16 ժամ

գործնական պարապմունք 38 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի թվերի տարբեր հաշվարկման համակարգերը, դրանց միջև թվերի փոխակերպումները

2. ներկայացնի տրամաբանական հանրահաշվի թեորեմները

3. ներկայացնի տրամաբանական տարրերն ու ֆունկցիաները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թվերի տարբեր հաշվարկման համակարգերը, դրանց միջև թվերի փոխակերպումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում 10-ականից 2-ական համակարգի և հակառակ անցումները,

2) ճիշտ է կատարում 10-ականից 8-ական համակարգի և հակառակ անցումները,

3) ճիշտ է կատարում 10-ականից 16-ական համակարգի և հակառակ անցումները,



4) ճիշտ է կատարում 8-ականից 2-ական համակարգի և հակառակ անցումները,

5) ճիշտ է կատարում 16-ականից 2-ական համակարգի և հակառակ անցումները,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կատարելու տարբեր տիպի

անցումներ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ինֆորմացիան, նրա միավորը, ածանցյալ միավորներ:

 Թվերի համակարգը. երկուական թվեր:

 Թվերի համակարգը. ութական, տասական, տասնվեցական թվեր:

 Թվերի միջհամակարգային անցումներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել տրամաբանական հանրահաշվի թեորեմները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղափոխման օրենքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բաշխման օրենքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում զուգորդման օրենքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում սոսնձման կանոնը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ժխտման կանոնը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կրկնման կանոնը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կրկնակի ժխտման կանոնը,

8) ճիշտ է ներկայացնում Դը Մորգանի թեորեմը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կիրառելով տարբեր կանոններ

կատարով բարդ արտահայտության փոխարինում պարզով:



Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հիմնական տրամաբանական ֆունկցիաները և թեորեմները

 Տրամաբանական ֆունկցիայի անալիտիկ տեսքից անցումը աղյուսակային տեսքի

 Դը Մորգանի թեորեմի կիրառումը

 Տրամաբանական ֆունկցիայի աղյուսակային տեսքից անցումը անալիտիկ տեսքի

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տրամաբանական տարրերն ու ֆունկցիաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «ՈՉ» ժխտման տարրը և գրաֆիկական նշանակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում «ԿԱՄ» բաժանման տարրը և գրաֆիկական նշանակումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում «ԵՎ» բազմապատկման տարրը և գրաֆիկական նշանակումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում «ԿԱՄ-ի ԲԱՑԱՌՈՒՄ» ըստ մոդուլ 2 գումարիչ տարրը և գրաֆիկական նշանակումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում տրամաբանական ֆունկցիաները և իսկության աղյուսակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք տրամաբանական տարրերի

համար տալ իսկության աղյուսակը և լաբորատոր ստենդի վրա ստանալ դրանք:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Տրամաբանական տարրերը և նրանց իսկության աղյուսակը

 Տրամաբանական տարրերի կիրառությունները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, տարրական տարրեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` էլեկտրական չափման միջոցների

հիմնական տեսակների, նրանց դասակարգման, հոսանքի, լարման և հզորության չափման, ազդանշանների տեսքի և պարամետրերի

որոշման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-003 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի էլեկտրական չափման միջոցների հիմնական տեսակները

2. կատարի հոսանքի լարման և հզորության չափումներ

3. ներկայացնի ազդանշանների տեսքը և որոշի պարամետրերը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրական չափման միջոցների հիմնական տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական չափման միջոցների հիմնական տեսակները. ,

2) ճիշտ է կատարում չափումներ մուլտիմետրով,

3) ճիշտ է կատարում չափումներ օսցիլոգրաֆով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

չափումների, էլեկտրական մեծությունների չափման, մուլտիմետրերի և օսցիլոգրաֆների, նրանց միջոցով չափումներ կատարելու հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը



 Չափումներ, չափիչ սարքեր, չափման սխալանք և չափման ճշտություն:

 Նմանակային մուլտիմետրեր:

 Թվային չափիչ սարքեր:

 Օսցիլոգրաֆի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը:

 Բազմականալային և հիշող օսցիլոգրաֆներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, տարրական տարրեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել հոսանքի լարման և հզորության չափումներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է միացնում սարքավորումները և չափում էլեկտրական հոսանքը,

2) ճիշտ է միացնում սարքավորումները և չափում էլեկտրական լարումը,

3) ճիշտ է միացնում սարքավորումները և չափում էլեկտրական հզորությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք մուլտիմետրի միջոցով չափելու

էլեկտրական հոսանքը, լարումը և հզորությունը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է չափումներն անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրական մեծությունների չափումը նմանակային և թվային չափիչ սարքերով:

 Չափումները թվային չափիչ սարքերով

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, տարրական տարրեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ազդանշանների տեսքը և որոշել պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ազդանշաններն ըստ տեսքի,



2) ճիշտ է չափում ազդանշանների պարամետրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք օսցիլոգրաֆի միջոցով չափելու

ազդանշանի պարամետրերը և տարբերակելու տարբեր տիպի ազդանշանները:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է չափումներն անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ազդանշանի դիտումը օսցիլոգրաֆի միջոցով

 Լարման, հաճախականության, պարբերության, ժամանակային ինտերվալների չափումը օսցիլոգրաֆի օգնությամբ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-009

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ չափագիտության, սերտիֆիկացման և ստանդարտացման հիմնական

հասկացությունների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-008 «Էլեկտրական չափումներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի չափագիտության խնդիրները, հասկացությունները, ծառայությունները

2. ներկայացնի ստանդարտացման խնդիրներն ու հիմնական տերմինները

3. ներկայացնի սերտիֆիկացման նպատակներն ու սկզբունքները

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

մակարդակի ապահովումն է:



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել չափագիտության խնդիրները, հասկացությունները, ծառայությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության հասկացությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության ծառայությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

չափագիտության, նրա խնդիրների և հիմնական հասկացությունների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Չափագիտություն առարկան և նրա խնդիրները:

 Չափագիտության մեջ կիրառվող հիմնական տերմիններն ու հասկացությունները:

 Չափումների հիմնական բնութագրերը:

 Ֆիզիկական մեծություններ և չափման միավորներ, չափման միավորի էտալոններ:

 Միջազգային և տեղական չափագիտական կազմակերպությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ստանդարտացման խնդիրներն ու հիմնական տերմինները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստանդարտացման հիմնական տերմինները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ստանդարտացման, նրա խնդիրների և հիմնական տերմինների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:



Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ստանդարտացման հիմունքներ, ստանդարտացման հիմնական սկզբունքներն ու նպատակները:

 Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտացման մարմիններն ու ծառայությունները:

 Միջազգային ստանդարտացումը, միջազգային ստանդարտացման կազմակերպումը(ISO):

 Միջազգային էլեկտրատեխնիկական հանձնաժողով(IEC):

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, ցանկալի

է ուսուցումն զուգորդել Հայաստանի Հանրապետության ստանդարտների ազգային ինստիտուտ պրակտիկայով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սերտիֆիկացման նպատակներն ու սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման նպատակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում են տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

սերտիֆիկացման, նրա նպատակների ու սկզբունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Սերտիֆիկացում, սերտիֆիկացման նպատակներն ու սկզբունքները:

 Սերտիֆիկացնող կազմակերպությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, և

ցանկալի է ուսուցումն զուգորդել սերտիֆիկացնող կազմակերպություններում պարկտիկայով:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՎԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՏԵԽՆԻԿԱ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-010



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` թվային սարքերի, տրամաբանական

հիմքերի, թվային սարքերի՝ տրիգերի, շիֆրատոր/դեշիֆրատորի, մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսորի, ռեգիստրի, հաշվիչի, գումարիչի և

հիշող սարքերի վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 22 ժամ

գործնական պարապմունք 50 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-004 «Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ» և ԿՄՇՏ-5-13-007

«Տրամաբանական հանրահաշվի հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի թվային սարքերը՝ տրիգերը, շիֆրատոր/դեշիֆրատոր, մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսոր, ռեգիստր, հաշվիչի,

գումարիչ սարքեր

2. ներկայացնի հիշող սարքերի տեսակները

3. ներկայացնի անալոգ-թիվ ձևափոխիչի և թիվ-անալոգ ձևափոխիչի տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թվային սարքերը՝ տրիգերը, շիֆրատոր/դեշիֆրատորի, մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսորի, ռեգիստրի, հաշվիչի, գումարիչ

սարքեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տրիգերները, տեսակները, պայմանական նշանակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շիֆրատոր/դեշիֆրատորի տեսակները, պայմանական նշանակումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսորի տեսակները, պայմանական նշանակումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ռեգիստրի տեսակները, պայմանական նշանակումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հաշվիչի տեսակները, պայմանական նշանակումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում գումարիչի տեսակները, պայմանական նշանակումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք թվային միկրոսխեմաների

համար(տրիգեր, շիֆրատոր/դեշիֆրատոր, մուլտիպլեքսոր/դեմուլտիպլեքսոր, ռեգիստր, հաշվիչ, գումարիչ սարքեր) տալ իսկության



աղյուսակը և լաբորատոր ստենդի վրա ստանալ դրանք:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Տրիգերներ, RS տրիգեր, JK տրիգեր, D տրիգեր:

 Շիֆրատոր և դեշիֆրատոր:

 Մուլտիպլեքսոր և դեմուլտիպլեքսոր:

 Ռեգիստր, նրա կառուցվածքը, տեղաշարժի ռեգիստր:

 Հաշվիչ, նախնական սահմանմամբ հաշվիչ, երկուական-տասական հաշվիչ:

 Կիսագումարիչ, լրիվ գումարիչ, կիսահանիչ, լրիվ հանիչ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական պարապմունք 32 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հիշող սարքերի տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիշող սարքի տեսակները, պայմանական նշանակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում օպերատիվ հիշող սարքի աշխատանքի սկզբունքը և նրա տարատեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հիշող սարքի աշխատանքի սկզբունքը և նրա տարատեսակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կախված

հիշող սարքերի տարատեսակների, նրանց առանձնահատկությունների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստին պատասխանել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հիշող սարքեր, մշտական հիշող սարքեր:

 Վերագրառելի մշտական հիշող սարքեր:

 Օպերատիվ հիշող սարքեր:

 Դինամիկ և ստատիկ օպերատիվ հիշող սարքեր:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անալոգ-թիվ ձևափոխիչի և թիվ-անալոգ ձևափոխիչի տեսակները և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զուգահեռ մեթոդով անալոգ-թիվ ձևափոխիչի աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրման սկզբունքով անալոգ-թիվ ձևափոխիչի աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հաջորդական մոտարկմամբ անալոգ-թիվ ձևափոխիչի աշխատանքի սկզբունքը և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տարրական մեթոդով թիվ-անալոգ ձևափոխիչի աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում R-2R տիպի թիվ-անալոգ ձևափոխիչի աշխատանքի սկզբունքը և առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք հաշվարկելու անալոգ-թիվ կամ

թիվ-անալոգ տարրական ձևափոխիչ և լաբորատոր ստենդի վրա ստանալ դրանք:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Թիվ-անալոգային ձևափոխիչներ, տարրական թիվ-անալոգային ձևափոխիչ

 R-2R տիպի թիվ-անալոգային ձևափոխիչ

 Անալոգ-թիվ ձևափոխիչներ, զուգահեռ անալոգ-թիվ ձևափոխիչ:

 Ինտեգրող անալոգ-թիվ ձափոխիչ:

 Հաջորդական մոտարկմամբ անալոգ-թիվ ձևափոխիչ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐՆԵՐ»



Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` միկրոպրոցեսորների

ճարտարապետության ու կառուցվածքի, արտադրական պրոցեսներում միկրոպրոցեսորների կիրառման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-007 «Տրամաբանական հանրահաշվի հիմունքներ»

մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի միկրոպրոցեսորների ճարտարապետությունն ու կառուցվածքը

2. ներկայացնի միկրոպրոցեսորների տեսակներն ու կիրառումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել միկրոպրոցեսորների ճարտարապետությունն ու կառուցվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների ստեղծման պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորի ճարտարապետությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորի կառուցվածքը՝ մուտքի/ելքի սարքեր (I/O Unit), թվաբանական տրամաբանական

հանգույց (ALU), կառավարող հանգույց (Control Unit),

5) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնական մշակման հանգույցի (CPU) աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին կտրվեն տարբեր հարցեր միկրոպրոցեսորի

առանձնահատկության, ճարտարապետության, մուտքի ելքի առանձնահատկության վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Միկրոպրոցեսորի և միկրոկոնտրոլերի ճարտարապետությունը, կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները



 Տակտային գեներատոր, նախահաշվիչ, թայմեր, ռեգիստորներ, օպերատիվ հիշողություն

 STATUS, OPTION, INTCON, TRIS, PORT ռեգիստորների գործառույթները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական պարապմունք 24 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել միկրոպրոցեսորների տեսակներն ու կիրառումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների համեմատական բնութագրերը` ըստ տվյալների մշակման արագագործության,

հիշողության, տվյալների փոխանցման արագության,

2) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների հիմնական արտադրողներին և հիմնական տեխնիկական

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների կիրառման օրինակները և այն գործառույթները, որն իրականացնում են տվյալ

էլեկտրոնային սարքավորման մեջ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին կտրվեն տարբեր հարցեր միկրոպրոցեսորի

տարատեսակների, նրանց համեմատական բնութագրերի և կիրառման վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Միկրոպրոցեսորների տարատեսակները և նրանց բնութագրերը

 Միկրոպրոցեսորների կիրառությունը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-012



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության

տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքների, մեթոդների և հատկությունների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում 14 ժամ

գործնական պարապմունք 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները

2. ներկայացնի ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները

3. ներկայացնի ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների մեթոդներն ու հատկությունները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին կտրվեն տարբեր հարցեր ինֆորմացիոն

տեխնալոգիաների և հեռահաղորդակցության վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 ISDN ցանցեր:

 Ethernet տեխնոլոգիա:

 Token Ring տեխնոլոգիա:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հեռահաղորդակցության տոխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին կտրվեն տարբեր հարցեր ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 ISDN ստուգիչ կետերը և կառուցվածքը:

 ISDN ցանցի մակարդակը և ինտերֆեյսը:

 Ethernet ցանցի առավելագույն արտադրողականությունը:

 Token Ring տեխնոլոգիայի ֆիզիկական մակարդակը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ինֆորմացիոն և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների մեթոդներն ու հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մեթոդները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների հատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին կտրվեն տարբեր հարցեր ինֆորմացիոն

տեխնոլոգիաների մեթոդների և հատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է առնվազն 80% անսխալ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 ISDN ցանցի առավելություններն ու թերությունները:

 Ethernet, ISDN և Token Ring տեխնոլոգիաների հատկություններն ու առանձնահատկությունները:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՊԻ ՃՅՈՒՂԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-013

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ` կապի ճյուղի և շուկայական տնտեսության, զարգացման

առանձնահատկությունների ու հեռանկարների, տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 20 ժամ

գործնական պարապմունք 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի տնտեսության կապի ճյուղը և շուկայական տնտեսությունը

2. ներկայացնի կապի ճյուղի զարգացման առանձնահատկություններն ու հեռանկարները

3. ներկայացնի կապի ճյուղի տնտեսական ցուցանիշները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տնտեսության կապի ճյուղը և շուկայական տնտեսությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տնտեսության կապի ճյուղը, բնութագրերը, հիմնական և տեխնոլոգիական պրոցեսները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության կառուցվածքը, կապիտալը և գույքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շուկայական տնտեսությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված կապի

ճյուղի և շուկայական տնտեսության հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի



թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ճյուղի կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները:

 Ենթակառուցվածք, շուկայի առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կապի ճյուղի զարգացման առանձնահատկություններն ու հեռանկարները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճյուղի զարգացման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճյուղի զարգացման հեռանկարները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված ճյուղի

զարգացման առանձնահատկությունների և հեռանկարների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ոլորտի զարգացման համալիր գնահատում, էությունն ու անհրաժեշտությունը:

 Համալիր գնահատման անհրաժեշտ նախապայմանները:

 Գնահատման հիմնական ցուցանիշները, դրանց նշանակությունը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կապի ճյուղի տնտեսական ցուցանիշները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության հիմնական և շրջանառու միջոցները,



2) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության աշխատանքի կազմակերպումը, նորմավորումը, վճարումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության արտադրանքի գնագոյացումը և ծառայությունների ինքնարժեքը,

5) ճիշտ է գնահատում կապի ճյուղի ձեռնարկության աշխատանքի էֆեկտիվությունը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության բիզնես-պլանի կազմումը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կապի ճյուղի ձեռնարկության հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների հաշվարկման

մեթոդիկան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ձեռնակրկության հիմնական և շրջանառու միջոցների, աշխատանքային ռեսուրսների, աշխատանքի էֆեկտիվության, բիզնես-պլանի

կազմման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ձեռնարկությունը որպես ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտ:

 Ձեռնարկության հիմնական միջոցները և դրանց օգտագործման ցուցանիշները:

 Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները:

 Ծախսերի կառավարումը ձեռնարկություններում:Ձեռնարկության շահույթ և շահութաբերությունը:

 Գին և գնագոյացում, ձեռնարկության գնային քաղաքականությունը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ` մենեջմենթի ֆունկցիաների, ղեկավարման նպատակների, խնդիրների,

կոնֆլիկտների, գործարար հարաբերությունների էթիկայի վերաբերյալ:



Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական պարապմունք 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-013 «Կապի ճյուղի տնտեսագիտություն» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի մենեջմենթի գործառույթները

2. ներկայացնի ղեկավարման խնդիրներն ու նպատակները

3. ներկայացնի կոնֆլիկտների ղեկավարումը և գործարար հարաբերությունների էթիկան

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մենեջմենթի գործառույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման որոշումների ընդունման տեսության հիմունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

մենեջմենթի գործառույթների և կառավարման որոշումների ընդունման տեսության հիմունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Մենեջմենթի էությունը և բովանդակությունը:

 Կառավարման գործառույթները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ղեկավարման խնդիրներն ու նպատակները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարման խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարման նպատակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ղեկավարման խնդիրների և նպատակների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են

որոշակի թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ղեկավարման խնդիրներն ու նպատակները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կոնֆլիկտների ղեկավարումը և գործարար հարաբերությունների էթիկան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտների ղեկավարումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գործարար հարաբերությունների էթիկան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

կոնֆլիկտների ղեկավարման և գործարար հարաբերությունների էթիկայի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կոնֆլիկտների կառավարում:

 Գործարար հարաբերությունների էթիկա:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ աշխատանքի պաշտպանության և

անվտանգության հիմունքների, կանոնների, վնասակար գործոնների ազդեցության և նրանցից պաշտպանվելու միջոցների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հիմունքները

2. ներկայացնի անվտանգության կանոնները տվյալ ձեռնարկությունում և անվտանգ պայմանների ապահովման

առանձնահատկությունները

3. ներկայացնի վնասակար գործոնների ազդեցությունն ու պաշտպանվածության միջոցները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հիմունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վնասակար տեխնոլոգիական պրոցեսներից պաշտպանության եղանակներն ու միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հիմունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության հիմունքներ:



 Վնասակար տեխնոլոգիական պրոցեսները, նրանց դեմ պաշտպանության եղանակներն ու միջոցները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել անվտանգության կանոնները տվյալ ձեռնարկությունում և անվտանգ պայմանների ապահովման

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնները տվյալ ձեռնարկությունում,

2) ճիշտ է ներկայացնում անվտանգ պայմանների ապահովումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

անվտանգության կանոնների և անվտանգ պայմանների ապահովման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 ԱՆվտանգության կանոնները ձեռնարկություններում:

 Անվատնգ պայմանների ապահովման առանձնահատկությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վնասակար գործոնների ազդեցությունն ու պաշտպանվածության միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վնասակար գործոնների ազդեցությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաշտպանվածության միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

վնասակար գործոնների ազդեցության ու պաշտպանվածության միջոցների հետ:



Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Վնասակար գործոններ, նրանց ազդեցությունը:

 Պաշտպանվածության գործոններ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ/ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ»
Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` էլեկտրակապի ազդանշանների,

տերմինների, պարամետրերի, հաղորդման մակարդակների, տատանողական կոնտուրների, զտիչների, տրանսֆորմատորների,

ազդանշանների ձևափոխումների և տարածման միջավայրերի վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 16 ժամ

գործնական պարապմունք 56 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-003 և ԿՄՇՏ-5-13-004 մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի էլեկտրակապի ազդանշաններն ու եզրերը

2. ներկայացնի հաղորդման մակարդակները և ազդանշանի պարամետրերը

3. ներկայացնի տատանողական կոնտուրները, զտիչները, տրանսֆորմատորները

4. ներկայացնի ազդանշանների ձևափոխումները

5. ներկայացնի ազդանշանների տարածման միջավայրերը

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



մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրակապի ազդանշաններն ու եզրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրակապի ազդանշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրակապի տերմինները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

էլեկտրակապի ազդանշանների և տերմինների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հաղորդագրությունների կերպափոխումը էլեկտրական ազդանշանի:

 Էլեկտրական ազդանշաններ ներկայացման ձևերը:

 Էլեկտրական ազդանշանների բաժանումը պարբերականի և ոչ պարբերականի:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հաղորդման մակարդակները և ազդանշանի պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաղորդման մակարդակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի պարամետրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

հաղորդման մակարդակների և ազդանշանի պարամետրերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրական ազդանշանի դինամիկական տիրույթ հասկացությունը, չափման միավորը:



 Հեռախոսային ազդանշանի, ձայնային ազդանշանի, ֆաքսիմիլային ազդանշանի, հեռուստատեսային ազդանշանի, հեռագրային

և տվյալների հաղորդման ազդանշանների հաղորդման մակարդակները և պարամետրերը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 2 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տատանողական կոնտուրները, զտիչները, տրանսֆորմատորները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տատանողական կոնտուրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում զտիչները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվեն առաջադրանքներ հաշվարկելու և

պատրաստելու տատանողական կոնտուր, տարբեր տիպի զտիչներ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ կատարել է տրված առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Զուգահեռ և հաջորդական տատանողական կոնտուր:

 Ցածր հաճախականային, բարձր հաճախականային, շերտային և արգելող զտիչներ:

 Տրանսֆորմատորներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, էլեկտրոնային տարրեր և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ազդանշանների ձևափոխումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների ձևափոխումները

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների հաճախությունները և սպեկտրը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված



ազդանշանների ձևափոխման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրական ազդանշանի սպեկտր, Ֆուրյերի շարքեր:

 Էլեկտրական ազդանշանի ձևափոխումները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 2 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ազդանշանների տարածման միջավայրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների տարածումը ռադիոգծերում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների տարածումը ալիքատարներում,

3) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների տարածումը օպտիկական և մետաղական մալուխներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ազդանշանների տարածման միջավայրերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ազդանշանի տարածումը ալիքատարներում:

 Ազդանշանի տարածումը օպտիկական և մետաղական մալուխներում:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՊԵՐԱՏԻՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԱՊ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-017

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ակուստիկայի հիմնական օրենքների,

հեռախոսային ապարատների, նրանց սխեմաների, աշխատանքի սկզբունքի, կիրառման բնագավառի, կայանային կապի

ապարատուրայի և տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի ակուստիկայի հիմնական օրենքները, հեռախոսային ապարատները և նրանց տիպերը

2. ներկայացնի ապարատների աշխատանքի սկզբունքը, սխեմաները և կիրառման բնագավառը

3. ներկայացնի կայանային կապի ապարատուրան և տեխնիկական սպասարկումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ակուստիկայի հիմնական օրենքները, հեռախոսային ապարատները և նրանց տիպերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ակուստիկայի հիմնական օրենքները,

2) ճիշտ է դասակարգում հեռախոսային ապարատները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հեռախոսային ապարատների տիպերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ակուստիկայի հիմնական օրենքների, հեռախոսային ապարատների և նրանց տիպերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպերատիվ տեխնոլոգիական կապի սահմանումը և նշանակությունը:



 Ակուստիկա, նրա հիմնական օրենքները:

 Հեռախոսային հաղորդման սկզբունքը, սարքավորումները, շահագործման բնութագրերը:

 Պարզագույն հեռախոսային ապարատներ և նրանց տիպերը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ապարատների աշխատանքի սկզբունքը, սխեմաները և կիրառման բնագավառը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ապարատների աշխատանքի սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ապարատների սխեմաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կիրառման բնագավառը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ապարատների աշխատանքի սկզբունքի, նրանց սխեմաների և կիրառման բնագավառների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հեռախոսային ապարատների սխեմաները, կիրառման ոլորտը:

 Երկկողմանի կապի համակարգեր:

 Բարձրախոսային տեղեկացման համակարգեր:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կայանային կապի ապարատուրան և տեխնիկական սպասարկումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կայանային կապի ապարատուրան,



2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում են տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

կայանային կապի ապարատուրաների և տեխնիկական սպասարկման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կայանային կապի սարքավորումը, դրա տեխնիկական սպասարկումը:

 Օպերատիվ տեխնոլոգիական կապի կոմուտացիայի առանձնահատկությունները:

 Օպերատիվ տեխնոլոգիական ցանցի կառուցումը, սարքավորումների ընտրությունը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և մասնագիտական կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼԱՐԱՅԻՆ ԿԱՊ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-018

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` հեռահաղորդման համակարգերի,

հեռահաղորդակցության և ազդանշման սարքերի, կոմուտատորների, տեղական (ԱՀԿ-ների) և միջքաղաքային, միջազգային կապի

տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի հեռահաղորդման համակարգերը

2. ներկայացնի հեռահաղորդակցության և ազդանշման սարքերը, կոմուտատորները



3. ներկայացնի տեղական (ԱՀԿ-ների) և միջքաղաքային, միջազգային կապի տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի

սկզբունքը և տեխնիկական սպասարկումը:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հեռահաղորդման համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեռահաղորդման համակարգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հեռահաղորդման համակարգերի դասակարգումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն կապված հեռահաղորդման

համակարգերի և նրանց դասակարգման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Լարային հեռահաղորդակցության առանձնահատկությունները:

 Լարային հեռահաղորդակցության կազմակերպման հիմնական հանգույցները և նրանց աշխատանքի սկզբունքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հեռահաղորդակցության և ազդանշման սարքերը, կոմուտատորները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեռահաղորդակցության և ազդանշման սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կոմուտատորները,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

հեռահաղորդակցության, ազդանշանային սարքերի և կոմուտատորների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:



Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հեռահաղորդակցության հաղորդման համակարգերի  տեսակները և նշանակությունը:

 Հեռահաղորդակցության հաղորդման համակարգերի ազդանշանային սարքերը, նրանց նշանակությունը, աշխատանքի

սկզբունքը:

 Կոմուտատորների նշանակությունը, տեսակներն ու աշխատանքի սկզբունքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեղական (ԱՀԿ-ների) և միջքաղաքային, միջազգային կապի տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը և

տեխնիկական սպասարկումը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տեղական (ԱՀԿ-ների) տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը և տեխնիկական

սպասարկումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջքաղաքային կապի տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը և տեխնիկական

սպասարկումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային կապի տեխնիկական բնութագրերը, աշխատանքի սկզբունքը և տեխնիկական

սպասարկումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում տեղական (ԱՀԿ-ների) և միջքաղաքային, միջազգային կապի անվտանգ տեխնիկական սպասարկումը և

շահագործումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված ֆիքսված և

միջքաղաքային ավտոմատ հեռախոսակայանների աշխատանքի սկզբունքի, էլեկտրոնային և թվային ԱՀԿ-ների կառուցվածքային

սխեմաների և հանգույցների աշխատանքի սկզբունքի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը



 Ֆիքսված ավտոմատ հեռախոսակայանների աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական բնութագրերն ու աշխատանքի

առանձնահատկությունները:

 Էլեկտրոնային և թվային ԱՀԿ-ի կառուցվածքային սխեման և հիմնական հանգույցների աշխատանքի

առանձնահատկությունները:

 Միջքաղաքային հեռախոսային կապի տեխնիկական բնութագրերը, հիմնական հանգույցները:

 Ավտոմատ միջքաղաքային և միջազգային հեռախոսային կայանների, կոմուտացման սարքերի տեսակները և

առանձնահատկությունները:

 Թվային միջքաղաքային և միջազգային կայանների շահագործումը և տեխնիկական սպասարկումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա, ցանկալի է հնարավորության դեպքում կազմակերպել այցելություն

«Արմենտել» ՓԲԸ կամ ուրիշ քաղաքային հեռախոսային օպերատոր կազմակերպություններ:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԱԴԻՈԿԱՊ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-019

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` տարբեր տիրույթներում աշխատող

ռադիոհաղորդող և ընդունող սարքերի պարամետրների, նրանց կառուցվածքային սխեմաների, դասակարգման, և անվտանգ

շահագործման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-005 «Էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի տարբեր տիրույթներում աշխատող ռադիոհաղորդող և ընդունող սարքերը

2. ներկայացնի սարքավորումների կառուցվածքային սխեմաները



3. ներկայացնի սարքավորումները և նրանց պարամետրերը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տարբեր տիրույթներում աշխատող ռադիոհաղորդող և ընդունող սարքերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տիրույթներում աշխատող ռադիոհաղորդող սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր տիրույթներում աշխատող ռադիոընդունող սարքերը,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ռադիոհաղորդող և ռադիոընդունող սարքրեի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ռադիոգծի կազմակերպման կառուցվածքային սխեման, հիմնական հանգույցները:

 Տարբեր հաճախային տիրույթում աշխատող ռադիոընդունիչ և ռադիոհաղորդիչ սարքեր:

 Սիմպլեքսային և դուպլեքսային ռադիոկապի կազմակերպման առանձնահատկությունները և կիրառման ոլորտը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սարքավորումների կառուցվածքային սխեմաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհաղորդող սարքավորումների կառուցվածքային սխեմաները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոընդունող սարքավորումների կառուցվածքային սխեմաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կառուցելու և հաշվարկելու

ռադիոհաղորդող և ռադիոընդունող սարքավորումների կառուցվածքային սխեմաները:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում տրված առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը



 Ռադիոհաղորդչի և ռադիոընդունիչի հիմնական հանգույցները:

 Ռադիոընդունիչներում հաճախության կայունացման ձևերը:

 Անմիջական ուժողացմամբ, ռեգեներատիվ և սուպերհետերոդինային ռադիոընդունիչների կառուցվածքային սխեման:

 Ռադիոհաղորդիչներում մոդուլման տեսակները և առանձնահատկությունները:

 Դետեկտորի նշանակությունը, աշխատանքի սկզբունքը և տեսակները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սարքավորումները և նրանց պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների պարամետրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների անվտանգ շահագործման պայմանները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ռադիոկապի սարքավորումների դասակարգման, համալարման և անվտանգ շահագործման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ռադիոհաղորդիչների համալարման ձևերը, հիմնական էլեկտրական պարամետրերի կարգավորման և չափման ձևերը:

 Ռադիոընդունիչների պարամետրերի չափում, հաշվարկում և համաալրում:

 Ռադիոհաղորդիչ սարքերի շահագործման տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանումը:

 Ռադիոընդունիչ սարքերի շահագործման տեխնիկական անվտանգության նորմերի պահպանումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 8 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱԶՄՈՒՂԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-020

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքների,

կապուղիների ձևավորման և բաժանման ձևերի, հաղորդման անալոգային համակարգերի կառուցման, կապուղիների ու տրակտների

էլեկտրական բնութագրերի, ռադիոռելեային գծերով ազդանշանների հաղորդման, անտենային համակարգերի շահագործման և

տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 26 ժամ

գործնական պարապմունք 46 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-018 «Լարային կապ» և ԿՄՇՏ-5-13-019 «Ռադիոկապ»

մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքները

2. ներկայացնի կապուղիների ձևավորման և բաժանման ձևերը, հաղորդման անալոգային համակարգերի կառուցումը

3. ներկայացնի կապուղիների ու գծային և խմբային տրակտների էլեկտրական բնութագրերը

4. ներկայացնի ռադիոռելեային գծերով ազդանշանների հաղորդումը

5. ներկայացնի անտենային համակարգերի շահագործումն ու տեխնիկական սպասարկումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքը էլեկտրական կապի միջոցով,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքը ռադիոռելեային գծերով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

էլեկտրական կապի միջոցով և ռադիոռելեային գծերով ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքների հետ:



Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքը, էլեկտրական կապի ազդանշանների հաղորդման կառուցվածքային սխեման:

 Ինֆորմացիայի հաղորդման առանձնահատկությունները, էլեկտրական կապի ազդանշանների հաղորդման ռադիոռելեային գծի

կառուցվածքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական

գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կապուղիների ձևավորման և բաժանման ձևերը, հաղորդման անալոգային համակարգերի կառուցումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապուղիների ձևավորման ձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կապուղիների բաժանման ձևերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հաղորդման անալոգային համակարգերի կառուցումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

կապուղիների ձևավորման և բաժանման ձևերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կապուղային ազդանշանների ձևավորման սկզբունքները և հիմնական ձևերը:

 Հաղորդող և ընդունող կայաններում անհատական կապուղային ազդանշանի կերպափոխման սարքերի՝ մոդուլյատորի,

դեմոդուլյատորի, շերտային զտիչի, ցածր հաճախականային զտիչի, տվիչ գեներատորի նշանակությունը և աշխատանքի

սկզբունքը:

 Ազդանշանի ձևավորումը, ռադիոգծերով հաղորդելու համար կիրառվող մոդուլման տեսակները:

 Կապուղիների բաժանման սկզբունքները:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կապուղիների ու գծային և խմբային տրակտների էլեկտրական բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապուղիների էլեկտրական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում խմբային տրակտների էլեկտրական բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գծային տրակտների էլեկտրական բնութագրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

կապուղիների էլեկտրական բնութագրերի, խմբային և գծային տրակտների էլեկտրական բնութագրերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Տիպային, հեռախոսային, ձայնային հեռարձակման, ֆաքսիմիլային, հեռուստատեսային, հեռագրային և տվյալների փոխանցման

ազդանշանների համար կապուղային ազդանշանների ձևավորման առանձնահատկությունները և ստանդարտները:

 Տիպային առաջնային, երկրորդային և երրորդային խմբային տրակտի ձևավորումը և բնութագրերը:

 Գծային տրակտի ձևավորումը և բնութագրերը:

 Թվային հեռախոսային ազդանշանի ձևավորումը և արագությունը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռադիոռելեային գծերով ազդանշանների հաղորդումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների հաղորդումը ռադիոռելեային գծերով,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների հաղորդումը ռադիոռելեային ուղիղ տեսանելիության գծերով,



3) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների հաղորդումը ռադիոռելեային տրոպոսֆերային գծերով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

ռադիոռելեային գծերով ազդանշանների հաղորդման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ազդանշանների ռադիոռելեային հաղորդման համակարգեր:

 Ռադիոռելեային կապուղիների հաճախային և ժամանակային բաժանումը:

 Ուղիղ տեսանելիության և տրոպոսֆերային ռադիոռելեային կապի գծեր:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել անտենային համակարգերի շահագործումն ու տեխնիկական սպասարկումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտենային համակարգերի շահագործումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում անտենային համակարգերի տեխնիկական սպասարկումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

բազմուղային հաղորդման համակարգերում անտենային համակարգերի շահագործման և նրանց տեխնիկական սպասարկման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Բազմուղի հաղորդման համակարգերում անտենային համակարգերի շահագործումը և սպասարկումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական

գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 2 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՊԻ ԳԾԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-021

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` էլեկտրակապի գծերի տեսակների՝

սիմետրիկ, համառանցք և օպտիկական մալուխների, նրանց կառուցվածքի, պարամետրերի չափման և շահագործման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 20 ժամ

գործնական պարապմունք 52 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի էլեկտրակապի գծերի տեսակները՝ սիմետրիկ, համառանցք և օպտիկական մալուխներ

2. ներկայացնի մալուխների կառուցվածքը, պարամետրերը

3. կատարիլ չափումներ կապի գծերում, որոշի վնասվածքի տեղն ու կազմակերպի խափանման վերացումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրակապի գծերի տեսակները՝ սիմետրիկ, համառանցք և օպտիկական մալուխներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սիմետրիկ մալուխների նշագրումներն ու կիրառումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում համառանցք մալուխների նշագրումներն ու կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխների նշագրումներն ու կիրառումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին թեստային տարբերակով կտրվեն հարցեր կապված կապի

գծերի տեսակների, նրանց դասակարգման, նշագրման և կիրառման հետ կապված:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստը լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կապի գծերի տեսակները և նրանց հիմնական հատկությունները

 Կապի գծերի դասակարգումը



 Սիմետրիկ , համառանցք, օպտիկական մալուխներ, նրանց  նշագրումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մալուխների կառուցվածքը, պարամետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սիմետրիկ մալուխների կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում համառանցք մալուխների կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխների կառուցվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին թեստային տարբերակով կտրվեն հարցեր կապված կապի

գծերի կառուցվածքի և պարամետրերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստը լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կապի գծերի էլեկտրական պարամետրերը

 Սիմետրիկ, համառանցք, օպտիկական մալուխների կառուցվածքն ու պարամետրերը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել չափումներ կապի գծերում, որոշել վնասվածքի տեղն ու կազմակերպել խափանման վերացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում չափումներ կապի գծերում,

2) ճիշտ է որոշում վնասվածքի տեղը,

3) ճիշտ է կազմակերպում խափանման վերացումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին լաբորատոր ստենդի վրա կտրվի առաջադրանք չախելու

և որոշելու կապի գծերի պարամետրերը:



Արդյունքը կհամարվի դրական եթե ուսանողը չափումներն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Չափումները կապի գծերում

 Կապի գծերում վնասված տեղամասի հայտնաբերումը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՊԻ ՑԱՆՑԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-022

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ընդհանուր օգտագործման կապի ցանցերի

կառուցման սկզբունքների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-021 «Կապի գծեր» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի առաջնային և երկրորդական կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքները

2. ներկայացնի ընդհանուր օգտագործման կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքները

3. ներկայացնի ցանցերի կոմուտացման համակարգերը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել առաջնային և երկրորդական կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային ցանցի կառուցման սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում երկրորդական ցանցի կառուցման սկզբունքները,



3) ճիշտ է ներկայացնում ցանցի «յուրաքանչյուրը-յուրաքանչյուրի հետ» կառուցման սկզբունքը և կիրառման ոլորտը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ցանցի «շառավղային» կառուցման սկզբունքը և կիրառման ոլորտը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ցանցի «հանգուցային» կառուցման սկզբունքը և կիրառման ոլորտը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ցանցի «շառավղա-հանգուցային» կառուցման սկզբունքը և կիրառման ոլորտը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին թեստային միջոցով կտրվեն հարցեր կապված առաջնային

և երկրորդային կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստը լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Էլեկտրական կապի ցանցը և նրա բաղադրիչ մասերը

 Առաջնային և երկրորդային կապի ցանցեր, նրանց սկզբունքները

 Հասկացություն ցանցի կառուցվածքի, նրա ճարտարապետության, տոպոլոգիայի , կապի կայանների կետերի վերաբերյալ

 «յուրաքանչյուրն-յուրաքանչյուրի հետ», «շառավղային», «հանգուցային», «շառավղա-հանգուցային» ցանցերի կառուցման

սկզբունքները և կիրառման ոլորտները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ընդհանուր օգտագործման կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեռախոսակապի ցանցի կառուցման սկզբունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հեռուստահեռարձակման ցանցի կառուցման սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհեռարձակման ցանցի կառուցման սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հեռագրային և տվյալների փոխանցման ցանցի կառուցման սկզբունքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ինտերնետ ցանցի կառուցման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին թեստային միջոցով կտրվեն հարցեր կապված ընդհանուր

օգտագործման կապի ցանցերի կառուցման սկզբունքների հետ:



Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստը լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ընդհանուր օգտագործման կապի ցանցեր

 Հեռախոսակապի ցանցեր

 Հեռուստահեռարձակման ցանցեր

 Ռադիոհեռարձակման ցանցեր

 Հեռագրային և տվյալների փոխանցման ցանցեր

 Ինտերնետ ցանցեր

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ցանցերի կոմուտացման համակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ԱՀԿ-ներում օգտագործվող կոմուտացման համակարգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հեռուստահեռարձակման ցանցում օգտագործվող կոմուտացման համակարգերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհեռարձակման ցանցում օգտագործվող կոմուտացման համակարգերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հեռագրային և տվյալների փոխանցման ցանցում օգտագործվող կոմուտացման համակարգերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ինտերնետ ցանցում օգտագործվող կոմուտացման համակարգերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

ցանցերում օգտագործվող կոմուտացման սկզբունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կոմուտացման սարքավորումների դասակարգումը և նրանց ներկայացվող պահանջները

 Տեղային հեռախոսային ցանցերի կոմուտացման համակարգեր

 Միջքաղաքային հեռախոսային ցանցերի կոմուտացման համակարգեր



 Հեռուստահեռարձակման և ռադիոհեռարձակման ցանցերում կոմուտացման համակարգեր

 Ինտերնետ ցանցերում օգտագործվող կոմուտացման ցանցեր

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-023

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ինֆորմացիայի հաղորդման թվային

համակարգերի, կապուղիների բաժանման սկզբունքների, ԻԿՄ համակարգերի կառուցման սկզբունքի և առանձնահատկությունների,

պլեզիոսինքրոն թվային ստորակարգի կառուցվածքների (PDH) և սինքրոն թվային ստորակարգի (SDH) վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-020 «Բազմուղի հաղորդման համակարգեր» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի ազդանշանի դիսկրետացումը, քվանտացումն ու կոդավորումը

2. ներկայացնի կապուղիների մոդուլման սկզբունքները

3. ներկայացնի ազդանշանի նմանակաթվային և թվանմանակային ձևափոխման սարքերը

4. ներկայացնի ԻԿՄ համակարգերի կառուցման սկզբունքն ու առանձնահատկությունները

5. ներկայացնի պլեզիոսինքրոն թվային սարքավորման (PDH) կառուցվածքն ու աշխատանքը

6. ներկայացնի սինքրոն թվային ստորակարգի (SDH) աշխատանքը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ազդանշանի դիսկրետացումը, քվանտացումն ու կոդավորումը:



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի դիսկրետացումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի քվանտացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի կոդավորումը,

4) ճիշտ է կատարում ազդանշանի թվային ձևափոխումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական  միջոցով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք տրված ազդանշանի համար

հաշվարկելու դիսկրետացման և քվանտացման քայլերը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը:

Ստորև ներկայացվում են  առանցքային ծրագրային հարցերը

 Դիսկրետ հաղորդագրությունների դիսկրետ ազդանշանները:

 Կոտելնիկովի թեորեմը:

 Ազդանշանների դիսկրետացում ըստ ժամանակի:

 Ազդանշանների քվանտացումը ըստ մակարդակի:

 Ազդանշանների կոդավորումը և ապակոդավորումը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կապուղիների մոդուլման սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապուղիների իմպուլսային մոդուլման սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կապուղիների իմպուլսակոդային մոդուլման (ԻԿՄ) սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

կապուղիների իմպուլսայի մոդուլման և իմպուլսակոդային մոդուլման սկզբունքի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը



 Իմպուլսային հաջորդականության պարամետրերը:

 Ամպլիտուդաիմպուլսային մոդուլում, լայնք-իմպուլսային և ժամանակաիմպուլսային մոդուլումը:

 Իմպուլսակոդային մոդուլումը:

 Ազդանշանների հավասարաչափ և անհավասարաչափ քվանտացումը ըստ մակարդակների:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ազդանշանի նմանակաթվային և թվանմանակային ձևափոխման սարքերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի նմանակաթվային ձևափոխման սարքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի թվանմանակային ձևափոխման սարքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

նմանակաթվային և թվանմանակային ձևափոխման սարքերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են

որոշակի թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Նմանակաթվային ձևափոխիչներ:

 Թվանմանակային ձևափոխիչներ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ԻԿՄ համակարգերի կառուցման սկզբունքն ու առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խոսակցական կապուղու թվայնացումը և ինֆորմացիայի հաղորդման արագությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թվային առաջնային հոսքի արագության ձևավորումը,



3) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային թվային հոսքի ստանդարտները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված ԻԿՄ

համակարգերի կառուցման սկզբունքների և առանձնահատկությունների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Հեռախոսային ազդանշանների հաղորդման իմպուլսակոդային սկզբունքները:

 Ինֆորմացիայի քանակ, էնտրոպիա, հավելուրդություն:

 Թվային հոսքի ստանդարտները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել պլեզիոսինքրոն թվային սարքավորման (PDH) կառուցվածքն ու աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պլեզիոսինքրոն թվային սարքավորման PDH կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում պլեզիոսինքրոն թվային սարքավորման PDH աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

պլեզիոսինքրոն թվային սարքավորման կառուցվածքի և աշխատանքի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Պլեզիոսինքրոն թվային ստորակարգ, կառուցվածքն ու աշխատանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում 4 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել սինքրոն թվային ստորակարգի (SDH) աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում SDH-ի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում SDH-ի աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված սինքրոն

թվային ստորակարգի կառուցվածքի և աշխատանքի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: Թույլատրելի են որոշակի

թեթև թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Սինքրոն թվային ստորակարգ, կառուցվածքն ու աշխատանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-024

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` օպտիկական կապի համակարգի,

հիմնական բաղադրիչների՝ օպտիկական հաղորդիչների, ընդունիչների, մեկուսիչների և այլ հանգույցների, նրանց աշխատանքի

սկզբունքների, սպասարկման, հիմնական բնութագրերի, օպտիկական կապի գծի երկայնքով ազդանշանի ուժեղացման

անհրաժեշտության և իրականացման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.



արդյունքները 1. ներկայացնի օպտիկական կապի համակարգը

2. ներկայացնի օպտիկական կապի հիմնական բաղադրիչները, դրանց աշխատանքի սկզբունքներն ու բնութագրերը

3. ներկայացնի օպտիկական կապի գծի երկայնքով ազդանշանի ուժեղացման անհրաժեշտությունն ու իրականացումը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օպտիկական կապի համակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական կապի համակարգի կառուցվածքային սխեման,

2) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական կապի համակարգի հիմնական հանգույցների աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական կապի համակարգերի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկական կապի համակարգեր

 Օպտիկական կապի համակարգերի հանգույցները և նրանց աշխատանքի սկզբունքը

 Բազմամոդ և միամոդ օպտիկական մանրաթելեր

 Օպտիկական մանրաթելերի մարումների ու դիսպերսիայի հաշվարկը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օպտիկական կապի հիմնական բաղադրիչները, դրանց աշխատանքի սկզբունքներն ու բնութագրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական հաղորդչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մեկուսիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական ընդունիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական փոխանջատիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,



5) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական կցորդիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական կապի հիմնական բաղադրիչների, դրանց աշխատանքի սկզբունքի հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկական կապի հիմնական բաղադրիչները

 Օպտիկական հաղորդչի և ընդունիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը

 Օպտիկական մեկուսիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը

 Օպտիկական փոխանջատիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը

 Օպտիկական կցորդիչի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օպտիկական կապի գծի երկայնքով ազդանշանի ուժեղացման անհրաժեշտությունն ու իրականացումը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի ուժեղացումը վերահաղորդիչների միջոցով,

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի ուժեղացումը օպտիկական ուժեղարարի միջոցով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական կապի գծերում ուժեղացման անհրաժեշտության, դրա հաշվարկի և իրականացման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Մանրաթելաօպտիկական կապի համակարգերում վերահաղորդման տիրույթի որոշումը

 Օպտիկական կապի վերահաղորդիչներ

 Օպտիկական կապի ազդանշանների ուժեղացումը

Մեթոդաբանությունը և Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ



ռեսուրսները մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԱԴԻՈԿԱՊԸ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՕԲԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-025

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` ռադիոկապը շարժական օբեկտների հետ,

GSM գլոբալ շարժական կապի ստանդարտը, շարժական կայանների, բազային կայանների, կայանների հսկիչի, շարժական կապի

կոմուտացիոն կենտրոնի, ինտերֆեյսի, տրանսկոդերի և անտենաների վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 30 ժամ

գործնական պարապմունք 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-005 «Էլեկտրադինամիկայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի շարժական կապի սկզբունքը

2. կառուցվածքային սխեմաներով ներկայացնի կապը սարքավորումների միջև

3. ներկայացնի օգտագործվող անտենաների տեսակները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շարժական կապի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժական կապի սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բջիջների կառուցման և ընտրության սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

շարժական կապի սկզբունքների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը



 Շարժական կապ

 Շարժական կապի առանձնահատկությունները

 Դոպլերի էֆեկտ, դոպլերյան հաճախականություն

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կառուցվածքային սխեմաներով ներկայացնել կապը սարքավորումների միջև

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում GSM համակարգի հիմնական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում GSM համակարգի ճարտարապետությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում GSM համակարգի զարգացումն ըստ սերունդների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

GSM ցանցերի, նրա բնութագրերի, ճարտարապետության հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 GSM ցանցեր, հիմնական բնութագրերը

 GSM համակարգի ճարտարապետությունը, հիմնական ենթահամակարգերը:

 GSM ցանցերի էվոլյուցիան

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 12 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օգտագործվող անտենաների տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անտենաների տեսակները,

2) ճիշտ է կատարում անտենայի ընտրությունը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

շարժական կապում օգտագործվող անտենաների տեսակների և դրանց ճիշտ ընտրության հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Անտենաներ, շարժական կապում օգտագործվող անտենաները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ԳԾԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-026

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` օպտիկական գծերի, նրանց

առավելությունների և թերությունների, մոնտաժման, մանրաթելերի և մալուխների միացման, չափիչ-հսկիչ սարքավորումների ու

անսարքությունների հայտնաբերման և վերացման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 16 ժամ

գործնական պարապմունք 56 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-021 «Կապի գծեր» և ԿՄՇՏ-5-13-024 «Օպտիկական կապի

համակարգեր» մոդուլները:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի օպտիկակական գծերի առավելություններն ու թերությունները

2. ներկայացնի օպտիկական մալուխների մոնտաժման գործիքներն ու սարքավորումները

3. ներկայացնի համապատասխան չափիչ-հսկիչ սարքավորումները

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

մակարդակի ապահովումն է:



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օպտիկակական գծերի առավելություններն ու թերությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում լույսի տարածումն օպտիկական մանրաթելում,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանրաթելերի տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկամանրաթելային գծերի առավելությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկամանրաթելային գծերի թերությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է տեսական հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական մանրաթելերի տեսակների, նրանց առավելությունների և թերությունների հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ: Թույլատրելի են որոշակի թեթև

թերություններ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Լույսի տարածումն օպտիկական մանրաթելերում

 Օպտիկական մանրաթելերի տեսակները

 Օպտոմանրաթելային գծերի առավելություներն ու թերությունները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օպտիկական մալուխների մոնտաժման գործիքներն ու սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխների մոնտաժման գործիքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխների մոնտաժման սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք փոքր կտոր օպտոմանրաթելի

մոնտաժման հետ կապված :

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը առաջադրանքն կատարել է անթերի:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկական մանրաթելերի մոնտաժումը



 Օպտիկական մանրաթելերի մոնտաժման գործիքներն ու սարքավորումները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 32 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել համապատասխան չափիչ-հսկիչ սարքավորումները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափիչ-հսկիչ սարքավորումները,

2) ճիշտ է օգտագործում չափիչ-հսկիչ սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական մալուխների չափիչ-հսկիչ սարքավորումների և նրանց օգտագործման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկամանրաթելային գծերի  չափիչ-հսկիչ սարքավորումներ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ԻՆՏԵՐՆԵՏ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-027

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ դիսկրետ` ինֆորմացիայի հաղորդման

տեսության հիմունքների, ցանցերի մոդեմների ստանդարտների, տեղային համակարգչային ցանցերի, նրանց ճարտարապետության,

օպտիկական մալուխներով INTERNET-ի վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական պարապմունք 48 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-022 «Կապի ցանցեր» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի դիսկրետ ինֆորմացիայի հաղորդման տեսության հիմունքները

2. ներկայացնի մոդեմների ստանդարտները ցանցերի համար, լոկալ համակարգչային ցանցերը, նրանց ճարտարապետությունը

3. ներկայացնի օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցի կառուցվածքն ու աշխատանքը

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել դիսկրետ ինֆորմացիայի հաղորդման տեսության հիմունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի հաղորդման տեսության հիմնական դրույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի դիսկրետացման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

ինֆորմացիայի դիսկրետացման և հաղորդման տեսության հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ինֆորմացիայի դիսկրետացումը

 Ինֆորմացիայի հաղորդման սկզբունքները

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մոդեմների ստանդարտները ցանցերի համար, լոկալ համակարգչային ցանցերը, նրանց ճարտարապետությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մոդեմների ստանդարտները ցանցերի համար,

2) ճիշտ է ներկայացնում լոկալ համակարգչային ցանցերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում նրանց ճարտարապետությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք կառուցելու և կոնֆիգուրացնելու



լոկալ ցանց:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է առաջադրանքն անթերի:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Համակարգչային ցանցերի համագործակցության մոդելները, OSI էտալոնային մոդելը

 TCP/IP արձանագրությունների համախումբ:

 Ազդանշանների հաղորդումը ցանցերում,

 Մոդուլման և կոմուտացման եղանակները:

 Մոդեմների ստանդարտները

 Լոկալ ցանցեր

 Գլոբալ ցանցեր

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 24 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցի կառուցվածքն ու աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցի կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցի աշխատանքը,

3) կարողանում է օգտվել օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցից:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

օպտիկական մալուխներով INTERNET ցանցերի, նրանց կառուցվածքի և աշխատանքի վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկական մալուխներով լոկալ և գլոբալ ցանցեր

 INTERNET ցանց, ցանցի կառուցվածքն ու աշխատանքը

 Ոչ լարային ցանցեր



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 8 ժամ

գործնական պարապմունք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՊԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-028

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` կապի սարքավորումների էլեկտրական

սնուցման սկզբունքների, միջոցների, ուղղիչների, կայունարարների, զտիչների, ակումուլյատորային մարտկոցների, դիզել-

գեներատորների, անխափան սնուցման համակարգերի, նրանց պարամետրերի, շահագործման և սպասարկման վերաբերյալ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում 14 ժամ

գործնական պարապմունք 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-003 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցման միջոցները և սկզբունքները

2. ներկայացնի ուղղիչների, զտիչների, կայունարարների, ակումուլյատորային մարտկոցների, դիզել-գեներատորների աշխատանքը

3. ներկայացնի անխափան սնուցման համակարգերը, սնուցման սարքավորումների պարամետրերը, շահագործման և

սպասարկման սկզբունքները

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցման միջոցները և սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցման միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

սարքավորումների էլեկտրական սնուցման միջոցների և սկզբունքների հետ:



Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցուման միջոցները

 Կապի սարքավորումների էլեկտրական սնուցման սկզբունքները

 Տրանսֆորմատորներ, նշանակումը, դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 5 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ուղղիչների, զտիչների, կայունարարների, ակումուլյատորային մարտկոցների, դիզել-գեներատորների աշխատանքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղիչների աշխատանքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում զտիչների աշխատանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կայունարարների աշխատանքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ակումուլյատորային մարտկոցների աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում դիզել-գեներատորների աշխատանքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին տրվում է առաջադրանք հաշվելու և պատրաստելու

ուղղիչ, զտիչ կամ կայունարար:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը հաշվում և պատրաստում է ուղղիչը, զտիչը կամ կայունարարը անթերի:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Ուղղիչ սարքերի նշանակումը, դասակարգումը, բնութագրերն և նրանց ներկայացվող պահանջները

 Հարթեցնող զտիչների աշխատանքը, կառուցվածքային սխեմաները, դասակարգումը

 Միօղակ և բազմօղակ զտիչներ, ակտիվ զտիչներ

 Լարման փոխակերպիչներ

 Կայունարարի նշանակումը, կառուցվածքային սխեմաները, դասակարգումը, նրանց ներկայացվող պահանջները

 Ակումուլյատորային մարտկոցներ



 Գեներատորներ

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 5 ժամ

գործնական պարապմունք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անխափան սնուցման համակարգերը, սնուցման սարքավորումների պարամետրերը, շահագործման և սպասարկման

սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անխափան սնուցման համակարգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սնուցման սարքավորումների պարամետրերը,

3) ճիշտ է շահագործում սարքավորումները,

4) ճիշտ է սպասարկում սարքավորումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է թեստային եղանակով: Ուսանողին հարց ու պատասխանի միջոցով կտրվեն հարցեր կապված

սարքավորումների էլեկտրական անխափան սնուցման համակարգերի, սարքավորումների շահագործման և սպասարկման հետ:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը թեստն լրացրել է առնվազն 80% ճիշտ:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Անխափան էլեկտրասնուցման սարքավորումներ

 Էլեկտրասնուցման սարքավորումների շահագործումն ու սպասարկումը

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 4 ժամ

գործնական պարապմունք 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿՄՇՏ-5-13-029

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` սովորողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ և գործնական կարողություններ` կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման

միջոցների՝ չափիչ գեներատորների, օսցիլոգրաֆների, հաճախականության չափիչների, չափման հատուկ միջոցների՝ վազող և կանգուն



ալիքների չափիչների, սելեկտիվ միլիվոլտմետրերի, թվային տեխնիկայում չափումների և օպտիկական չափումների վերաբերյալ;

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական պարապմունք 54 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԿՄՇՏ-5-13-008 «Էլեկտրական չափումներ» մոդուլը:

ՈՒսումնառության

արդյունքները

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման միջոցները

2. ներկայացնի կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման հատուկ միջոցները՝ վազող և կանգուն ալիքի չափիչները, սելեկտիվ

միլիվոլտմետրերը

3. կատարի օպտիկական չափումներ, չափումներ թվային տեխնիկայում

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում չափիչ գեներատորները,

3) ճիշտ է ներկայացնում օսցիլոգրաֆները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հաճախականության չափիչները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք գեներատորի միջոցով տալ

տարբեր տիպի ազդանշաններ և հաճախաչափի և օսցիլոգրաֆի միջոցով որոշել դրանց պարամետրերը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է չափումներն անթերի:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Տարբեր տիպի չափիչ սարքավորումներ

 Ազդանշանների գեներատորներ, ցածր և բարձր հաճախականության գեներատորներ:

 Իմպուլսային և հատուկ տեսքի գեներատորներ

 Հաճախության չափիչներ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կապի տեխնիկայում կիրառվող չափման հատուկ միջոցները՝ վազող և կանգուն ալիքի չափիչները, սելեկտիվ

միլիվոլտմետրերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վազող և կանգուն ալիքի չափիչները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սելեկտիվ միլիվոլտմետրերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք տարբեր տիպի բարձր

հաճախականային անտենաների և բեռերի համար չափել նրանց վազող և կանգուն ալիքի գործակիցները:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է չափումներն անթերի:

Ստորև ներկայացվում են առանցքային ծրագրային հարցերը

 Բարձր հաճախականային չափիչ սարքեր

 Սելեկտիվ միկրովոլտմետրներ

 Վազող և կանգուն ալիքի չափումը չափիչ սարքերով

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, տարբեր տիպի անտենաներ, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել օպտիկական չափումներ, չափումներ թվային տեխնիկայում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ կատարում օպտիկական չափումներ,

2) ճիշտ է կատարում չափումներ թվային տեխնիկայում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվում է գործնական եղանակով: Ուսանողին կտրվի առաջադրանք տարբեր տիպի օպտիկական

մանրաթելերի համար չափել նրանում տեղի ունեցող մարումները և երկրաչափական պարամետրերը:

Արդյունքը կհամարվի դրական, եթե ուսանողը կատարում է չափումներն անթերի:



Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը

 Օպտիկական մանրաթելի երկայնական և լայնական երկրաչափական պարամետրերի չափումը

 Օպտիկական մարումների չափումը օպտիկական մանրաթելերում

 Չափումները թվային տեխնիկայում, լոգիկ անալիզատոր

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական, գործնական և լաբորատոր եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, լաբորատոր ստենդեր և կահավորված լաբորատորիա:

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում 6 ժամ

գործնական պարապմունք 18 ժամ


