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Ուսումնա-
կան

պրակտիկա
տեսական

ուսուցմամբ

Ուսումնական
պրակտիկա

առանց տեսական
ուսուցման

Նախաավարտական,
արտադրական

պրակտիկա

Մոդուլների
ամփոփում

Նախապատրաստում
ամփոփիչ պետական
ատեստավորման

Ամփոփիչ
պետական

ատեստավո-
րում

Արձակուրդ,
ամանոր և

սուրբ ծնունդ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ

____________________

<___> ___________  20 __ թ.

__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
«ՏԵԽՆՈԼՈԳ՝ ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 5-10.51.01 «ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ տեխնոլոգ՝ կաթի և

կաթնամթերքի արտադրության

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2 տարի 6ամիս

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.
Ստու-

գարք

Կուրս

աշխ.

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

Ընդա-

մենը

Այդ թվում 3-րդ

կիս.

17
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15
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12
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12
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7-րդ
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12

շաբ.

8-րդ

կիս

շաբ

Տես.

ուսուց.

Լաբոր.

և գործն.

աշխ

Սեմինար

պարապ-

մունք

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3;4տ 72 54 18 36 36

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 5տ 54 31 23 54

3 Քաղաքագիտության և ս ոցիոլոգիայի հիմունքներ 3;4տ 54 38 16 34 20

4 Իրավունքի հիմունքներ 3տ 36 19 17 36

5 Պատմություն 4տ 54 34 20 54

6 Ռուսաց լեզու 3;4տ 72 12 60 36 36

7 Օտար լեզու 5;6տ 72 16 56 36 36

8 Lանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 3տ 36 22 14 36

9 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր

4տ 18 18 18

10 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-6; 7տ 136 136 34 30 24 24 24

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 604 244 360 212 194 114 60 24

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Հաղորդակցություն 3տ 54 14 40 54

2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 12 24 36

3 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ

5տ 36 8 28 36

4 Համակարգչային օպերատորություն 6տ 54 12 42 54



ԸՆԴԱՄԵՆԸ 180 46 134 90 36 54

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Անալիտիկ և ֆիզկոլոիդ քիմիա 3տ 72 32 40 72

2 Կաթի եվ կաթնամթերքների կենսաքիմիա 3տ 90 54 36 90

3 Կաթի և կաթնամթերքների մանրէակենսաբանություն 4տ 90 42 48 90

4 Սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանում 4տ 54 24 30 54

5 Էլեկտրատեխնիկա,էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա 3տ 72 32 40 72

6 Պրոցեսներ և ապարատներ 3տ 72 32 40 72

7 Կաթի ընդունման և վերամշակման սարաքավորումներ 4տ 72 32 40 72

8 Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման,լցման,

պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումներ և հոսքագծեր

4տ 72 28 44 72

9 Կառավարում 6տ 90 46 44 90

10 Ստանդարտացում, հավաստագրում և

չափագիտություն

4տ 54 30 24 54

11 Կաթնամթերքների սառնարանային տեխնոլոգիա 5տ 72 36 36 72

12 Կաթի ընդունման և վերամշակման տեխնոլոգիա 5տ 54 24 30 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 864 412 452 306 342 126 90

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Անարատ կաթնամթերքի արտադրության

կազմակերպում

5տ 54 26 28 54

2 Թթու կաթնամթերքների արտադրության

կազմակերպում

5տ 90 44 46 90

3 Կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի

արտադրության կազմակեպում

6տ 54 24 30 54

4 Պանրի արտադրության կազմակերպում 6տ 108 36 72 108

5 Կարագի արտադրության կազմակերպում 7տ 72 34 38 72

6 Պաղպաղակի արտադրության կազմակերպում 6տ 54 20 34 54



7 Կաթնային պահածոների արտադրության

կազմակերպում

7տ 72 30 42 72

8 Կաթնային հիմքով մանկական սննդի տեխնոլոգիա 7տ 72 30 42 72

9 Երկրորդային հումքից պատրաստվող

կաթնամթերքների տեխնոլոգիա

7տ 54 24 30 54

10 Աշխատանքային փաստաթղթերի կազմում 7տ 54 24 30 54

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 684 292 392 144 216 324

5. ԸՆՏՐՈՎԻ 7տ 72 72

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 44 4 4 12 12 12

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 612 540 432 432 432

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 250

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Տարիքային հոգեբանություն 1 կաթնամթերքների տեխնոլոգիայի

2 սանիտարիայի և հիգիենայի
3 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի
4 օտար լեզվի

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների
1 ՈՒսումնական 4,5,6,7 17 6
2 Մասնագիտական 4,5 10 7
3 Նախաավարտական 7 3 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ

1 տեխնոլոգիական սարքավորումների, պրոցեսների և ապարատների
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 30 2 քիմիայի և մանրէակենսաբանության

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Փետրվարի 16-ից 28-ը շրջանում

Երկու համալիր պետական քննություն՝ ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական
մոդուլներից

3 համակարգչային
4 էլեկտրատեխնիկայի և ավտոմատիկայի

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ
1 մարզադահլիճ
2 մարզահրապարակ



VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

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

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

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

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված 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։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:

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 քոլեջը՝ 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. Քոլեջը, 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 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. 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` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 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` 8 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` 8 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` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 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` 8 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. 1. ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները,

2. 2. կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան,

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

4. 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.

6. 1. փնտրի և գտնի աշխատանք,

7. 2. հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

8. 3. արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

9. 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` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 42 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:

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

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 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` 8 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` 8 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` 8 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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՎ ՖԻԶԿՈԼՈԻԴ ՔԻՄԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անալիտիկ, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիաների հիմնական հասկացությունների

վերաբերյալ գիտելիքներ, քիմիական նյութերի հետ աշխատելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում` 32 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. ներկայացնի անալիտիկ քիմիայի հիմնական հասկացությունները և քիմիական անալիզի եղանակները,

2. ներկայացնի լուծույթների բնութագիրը, էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների հատկությունները,

3. ներկայացնի ֆիզիկական քիմիայի հիմնական հասկացությունները,

4. ներկայացնի կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անալիտիկ քիմիայի հիմնական հասկացությունները և քիմիական անալիզի եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անալիտիկ քիմիայի դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է դասակարգում քիմիական անալիզի եղանակները,

3) ճիշտ է բնութագրում որակական անալիզը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրոլիզի տեսությունը,



5) ճիշտ է բնութագրում և կիրառում տարբեր քիմիական ռեակցիաները և տեղի ունեցող պրոցեսները,

6) ճիշտ է նկարագրում աղային էֆեկտը և նստվածքների գոյացումը (լուծումը):

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

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է անալիտիկ քիմիայի դերի և նշանակության, քիմիական անալիզի եղանակների, հիդրոլիզի

տեսության վերաբերյալ ուսանողի յուրացրած ընդհանուր գիտելիքները: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը

պետք է կարողանա կազմել և կարդալ տարբեր քիմիական ռեակցիաներ, լուծել որակական անալիզի վերաբերյալ խնդիրներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը մեծամասամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել լուծույթների բնութագիրը, էլեկտրոլիտների և ոչ էլեկտրոլիտների հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում լուծույթների ընդհանուր հատկությունները,

2) ճիշտ է բնութագրում բուֆերային լուծույթները, ջրի իոնական արտադրյալի կանոնը,

3) ճիշտ է իրականացնում նյութերի թորումը,

4) ճիշտ է բնութագրում թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտները, ջրածնային ցուցիչի նշանակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների հատկությունները,

6) ճիշտ է պատկերացնում էլեկտրոլիտիկ դիսոցումը և իոնների հիդրատացումը:

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

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի յուրացրած ընդհանուր գիտելիքները լուծույթների ընդհանուր հատկությունների,

թույլ և ուժեղ էլեկտրոլիտների, ջրածնային ցուցիչի նշանակության, ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթների հատկությունների,

էլեկտրոլիտիկ դիսոցման վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա կազմի

բուֆերային լուծույթներ, կատարի նյութերի թորման աշխատանքները, կիրառի ոչ էլեկտրոլիտների նոսր լուծույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը մեծամասամբ ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում



հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ֆիզիկական քիմիայի հիմնական հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական քիմիայի դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում քիմիական թերմոդնամիկան և դրանում կիրառվող հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական թերմոդինամիկայի առաջին և երկրորդ օրենքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում  ջերմաքիմիայում կիրառվող հիմնական հասկացությունները,

5) ճիշտ է տարբերակում էկզոթերմիկ և էնդոթերմիկ հասկացությունները քիմիական ռեակցիաների ժամանակ,

6) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական և ֆազային պրոցեսների հավասարակշռությունը:

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

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի յուրացրած ընդհանուր գիտելիքները ֆիզիկական քիմիայի դերի և նշանակության,

քիմիական թերմոդինամիկայում և ջերմաքիմիայում կիրառվող հիմնական հասկացությունների և օրենքների վերաբերյալ:

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա տարբերակել էկզոթերմիկ և էնդոթերմիկ

հասկացությունները քիմիական ռեակցիաների ժամանակ, կատարի քիմիական և ֆազային պրոցեսների հավասարակշռության

վերաբերյալ հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կոլոիդ քիմիայի հիմնական հասկացությունները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոլորիդ քիմիայի դերը և նշանակությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում դիսպերս համակարգերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միցելների կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի ստացումը և դրանց հատկությունները,

5) ճիշտ է բնութագրում մակերևութային և մազանոթային երևույթները,

6) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի կայունությունը և կոագուլյացիան, դրանց տեսությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդ համակարգերի ստրուկտուր-մեխանիկական հատկությունները:

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

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի յուրացրած ընդհանուր գիտելիքները կոլոիդ քիմիայի դերի և նշանակության,

դիսպերս համակարգերի, միցելների կառուցվածքի, կոլոիդ համակարգերի տեսության և դրանց ստրուկտուր-մեխանիկական

հատկությունների վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա ստանալ կոլոիդ

համակարգեր և բնութագրի դրանց հատկությունները, տարբերակի մակերևութային և մազանոթային երևույթները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական նյութեր, լաբորատոր փորձարկումների կատարման համար անհրաժեշտ միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-002

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կենդանի օրգանիզմների քիմիական կազմի, ֆիզիկաքիմիական հատկությունների,

կաթի պահպանման, վերամշակման և հիմնական կաթնամթերքների արտադրության հիմքում ընկած հիմնական կենսաքիմիական

փոխակերպումների վերաբերյալ գիտելիքներ և հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

տեսական պարապմունք՝ 54 ժամ



գործնական աշխատանք՝  36 ժամ

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

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կենսաքիմիայի, կաթի և կաթնամթերքների կենսաքիմիայի դերերը մարդու կյանքում, բջջի մասին

տեղեկություններ,

2. ներկայացնիլ կաթի կազմի մեջ մտնող հանքային նյութերը, վիտամինները, սպիտակուցները և ամինաթթուները,

3. ներկայացնի կաթի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները, ածխաջրերը և լիպիդները,

4. ներկայացնի կաթի կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությունները կաթի պաղեցման,

մեխանիկական և ջերմային մշակման ժամանակ,

5. ներկայացնի թթու կաթնամթերքների, պանրի, կարագի, պաղպաղակի, կաթնային պահածոների և եկրորդային հումքից

կաթնային մթերնքերի ստացման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական գործընթացները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կենսաքիմիայի, կաթի և կաթնամթերքների կենսաքիմիայի դերերը մարդու կյանքում, բջջի մասին տեղեկություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների կենսաքիմիայի դերը կաթնարդյունաբերությունում,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների դերը սննդի մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում բջջի կառուցվածքը և բջջում ընթացող քիմիական գործընթացների սինխրոնիզացումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք կատարելով

ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը`

Կաթի և կաթնամթերքների կենսաքիմիա առարկայի վերջնակետային նպատակները,

Կաթի և կաթնամթերքների կենսաքիմիայի դերը կաթնարդյունաբերությունում, դրա զարգացման պատմության համառոտ

նկարագիրը,

Կաթի և կաթնամթերքների դերը ազգաբնակչության սնման գործում,

Բջիջը որպես կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքի և կենսագործունեության տարրական միավոր,



Բջջի քիմիական կազմը, դրա առանձին բաղադրիչների ֆունկցիաները

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականությունև ուսումնական տեսանյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կաթի կազմի մեջ մտնող հանքային նյութերը, վիտամինները, սպիտակուցները և ամինաթթուները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հանքային նյութերի դերը, մակրո- և միկրո տարրերի բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վիտամինների դերը, ճարպալույծ և ջրալույծ վիտամինների բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում սպիտակուցների սահմանումը, դրանց կենսաբանական դերը, սպիտակուցների դենատուրացիան և

ամինաթթուների սինթեզը,

4) ներկայացնում է կաթնարդյունաբերությունում հանդիպող պրոտեինների բնութագրերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կաթի սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային միացությունների բնութագրերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կաթնամթերքներում սպիտակուցներից և ամինաթթուներից համային նյութերի առաջացումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք կատարելով

ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը`

Կաթի հանքային նյութերի դերը, մակրո- և միկրո- տարրերի հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը,

Կաթի վիտամինների` որպես ցածրամոլեկուլյար օրգանական միացությունների դերը, ճարպալույծ և ջրալույծ վիտամինների

հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը,

Սպիտակուցների` որպես բարձրամոլեկուլյար օրգանական միացությունների բնութագիրը,

Կաթնարդյունաբերությունում հանդիպող պրոտեինների` նուկլեոպրոտեինների, քրոմոպրոտեինների, լիպոպրոտեինների և

ֆոսֆոպրոտեինների բնութագրերը,

Կաթի հիմնական սպիտակուց` կազեինի, շիճուկային սպիտակուցների հիմնական ներկայացուցիչների բնութագրերը,

Կաթի ոչ սպիտակուցային միացությունների` ամոնիակի, միզանյութի, կրեատինի և օրոտաթթվի ներկայացվածությունը կաթում,



Կաթնամթերքներում հասունացման ժամանակ տեղի ունեցող կենսաքիմիական գործընթացները`համային նյութերի սինթեզմամբ

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականությունև ուսումնական տեսանյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կաթի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները, ածխաջրերը և լիպիդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի կազմի մեջ մտնող ֆերմենտները և դրանց տեսակները,

2) ներկայացնում է ածխաջրերի կենսաբանական դերը, կենսասինթեզը և տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթնամթերքներում ընթացող խմորումների հիմնական ձևերը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում լիպիդների տեսակները, ճարպաթթուների կենսասինթեզը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կաթնայուղի բնութագիրը, կաթնայուղի կծվեցման տեսակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք կատարելով

ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը`

Ֆերմենտների սահմանումը, դրանց հիմնական խմբերի` օքսիդառեդուկտազների, տրանսֆերազների, հիդրոլազների, լիազների,

իզոմերազների և լիգազների բնութագրերը, պարզ և բարդ ֆերմենտների տարբերությունները,

Ածխաջրերի սահմանումը, դրանց կատարած ֆունկցիաները, կենսասինթեզը, մոնո- և պոլիսախարիդների հիմնական

ներկայացուցիչների բնութագրերը,

Կաթնամթերքներում ընթացող կիտրոնաթթվային և պրոպիոնաթթվային խմորումներ,

Լիպիդների սահմանումը, դրանց կատարած ֆունկցիաները, տեսակները, ճարպաթթուների կենսասինթեզը,

Կաթի հիմնական ճարպի` կաթնայուղի բնութագիրը, դրա վրա ազդող տարբեր գործոնների ազդեցությամբ կաթնայուղի կրած

փոփոխությունները` կծվեցման առաջացմամբ, կծվեցման արգասիքները, դրանց տեսակները,

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ:

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



ռեսուրսները նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականությունև ուսումնական տեսանյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կաթի կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական հատկությունների փոփոխությունները կաթի պաղեցման,

մեխանիկական և ջերմային մշակման ժամանակ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի պաղեցման և սառեցման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթի մեխանիկական մշակման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթի ջերմային մշակման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական փոփոխությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքկատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք կատարելով

ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը`

Կաթի պաղեցման և սառեցման ազդեցությունը բակտերիոցիդ ֆազայի, կաթի առանձին բաղադրիչների վրա, լիպոլիզի երևույթը,

Կաթի կեղտամաքրման, սերզատման, մեմբրանային եղանակներով մշակման, հոմոգենացման և մղման ժամանակ կաթում տեղի

ունեցող կենսաքիմիական փոփոխությունները,

Կաթի պաստերացման և ստերիլացման ժամանակ կաթի առանձին բաղադրիչների կրած փոփոխությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականությունև ուսումնական տեսանյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել թթու կաթնամթերքների, պանրի, կարագի, պաղպաղակի, կաթնային պահածոների և եկրորդային հումքից կաթնային

մթերնքերի ստացման ժամանակ ընթացող կենսաքիմիական և ֆիզիկաքիմիական գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի մակարդման տեսակները և դրանում  ընթացող պրոցեսները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթի կազմի, բակտերիալ մակարդների և այլ գործոնների ազդեցությունը կաթնաշաքարի խմորման և

կազեինի կոագուլացման ընթացքի վրա,



3) ճիշտ է ներկայացնում առանձին թթու կաթնամթերքների արտադրության հիմքում ընկած կենսաքիմիական գործընթացները,

4) ճիշտ է ներկայացնում պանրի և կարագի արտադրության հիմքում ընկած կենսաքիմիական գործընթացները,

5) ճիշտ է ներկայացնում կաթնային պահածոների և երկրորդային հումքից կաթնամթերքների արտադրության հիմքում ընկած

կենսաքիմիական գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանք կատարելու միջոցով: Թեսթային առաջադրանք կատարելով

ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է առանցքային ծրագրային հարցերը`

Կաթի շիճուկային, թթվային և քլոր-կալցիումական մակարդման տեսակները, դրանց բնութագրերը,

Կաթի կազմի և հատկությունների կրած կենսաքիմիական փոփոխությունները տարվա ընթացքում և դրա հնարավոր ազդեցությունը

մակարդման ընթացքի վրա,

Բակտերիալ մակարդների ազդեցությունը կաթնամթերքներում համային նյութերի սինթեզման և կոնսիստենցիա ձևավորման վրա,

մակարդման տևողության և ջերմաստիճանի ազդեցությունը կաթնամթերքների կոնսիստենցիայի ձևավորման վրա,

Հեղուկ և մածկանման թթու կաթնամթերների, կաթնաշոռի արտադրության ժամանակ հիմնական գործընթացների` մակարդվածքի

ձևավորման, շիճկանջատման և պաղեցման ընթացքում տեղի ունեցող կենսաքիմիական փոփոխությունները,

Կաթի և սերի պաստերացման ջերմաստիճանի ազդեցությունը համապատասխանաբար պանիրների և կարագի արտադրության

ժամանակ տեղի ունեցող կենսաքիմիական գործընթացների վրա, պանիրները աղելու ազդեցությունը հետագա կենսաքիմիական

գործընթացների վրա, բորբոսով պանիրների արտադրության կենսաքիմիական գործըբթացները,

Կարագի արտադրության տարբեր եղանակների` սերի հարման և գերյուղալի սերից կարագի ստացման ժամանակ տեղի ունեցող

կենսաքիմիական գործընթացները,

Կաթի խտացման և չորացման ժամանակ տեղի ունեցող կենսաքիմիական գործընթացները, կաթնա-սպիտակուցային

կոնցենտրատների և կաթնաշաքարի արտադրության հիմքում ընկած կենսաքիմիակն գործընթացները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի ընդհանուր առմամբ ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

նյութեր, համապատասխան տեղեկատու գրականությունև ուսումնական տեսանյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-003

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մանրէների տարբեր տեսակների կազմաբանության, ֆիզիոլոգիայի,

նշանակության և հայտնաբերման մեթոդների վերաբերյալ:

Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը կկարողանա վերլուծել կաթի և կաթնամթերքների հումքերի, պատրաստի արտադրանքի

մանրէակենսաբանական հետազոտության արդյունքերը և կատարել կանխարգելման աշխատանքներ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

տեսական ուսուցում՝         42 ժամ

գործնական աշխատանք՝  48 ժամ

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

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները (ախտածին և ոչ

ախտածին), դրանց դասակարգումը և տարածվածությունը շրջակա միջավայրում,

2. ներկայացնի մանրէների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական (խոնավություն, ջերմաստիճան, ճառագայթում,

օսմոտիկ ճնշում, լույս), քիմիական (դեզինֆեկտանտներ, ասեպտիկներ), կենսաբանական (հակաբիոտիկներ)  գործոնները,

ինպես նաև կաթնամթերքների արտադրման և պահպանման ժամանակ մանրէների կենսագործունեության կարգավորումը

այդ գործոնների կիրառմամբ,

3. ներկայացնի կաթի և կաթնամթերքների մանրէակենսաբանությունը,

4. ներկայացնի մանրէների պատճառով առաջացած վարակները, թունավորումները և արատները

կաթնարդյունաբերությունում, կաթի և կաթնամթերքների մանրէաբանական փչացումից պաշտպանման եղանակները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները (ախտածին և ոչ

ախտածին), դրանց դասակարգումը և տարածվածությունը շրջակա միջավայրում



Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, դրանց

դասակարգումը,

2) ճիշտ է նկարում կամ ցույց տալիս մանրէների ձևերը (արտաքին տեսքը) և չափման միավորները,

3) ճիշտ է տարբերում ախտածին և ոչ ախտածին մանրէները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանրէների տարածվածությունը շրջակա միջավայրում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կառաջադրվի տերբերակել մանրէները ըստ պաթոգեն, ձևաբանական,

ֆիզիոլոգիական հատկությունների, նշելով դրանց չափման միավորները և տարածվածությունը շրջակա միջավայրում:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը բավարար մակարդակով կատարում է հանձնարարականը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել մանրադիտակներ, առարկայական ապակիներով փորձանմուշներ, ներկանյութեր,

ռեակտիվներ, ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝         8 ժամ

գործնական աշխատանք՝  8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մանրէների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական (խոնավություն, ջերմաստիճան, ճառագայթում, օսմոտիկ

ճնշում, լույս), քիմիական (դեզինֆեկտանտներ, ասեպտիկներ), կենսաբանական (հակաբիոտիկներ) գործոնները, ինպես նաև

կաթնամթերքների արտադրման և պահպանման ժամանակ մանրէների կենսագործունեության կարգավորումը այդ գործոնների

կիրառմամբ

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է շրջակա միջավայրի տարբեր գործոնների ազդեցությունը մանրէների կենսագործունեության վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա,

3) ճիշտ է ներկայացնում քիմիական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում կենսաբանական գործոնների ազդեցությունը մանրէների վրա,

5) ճիշտ է մեկնաբանում անտոգոնիզմի և սիմբիոզի դերը տարբեր մանրէների կենսագործունեության վրա:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատելու համար ուսանողին կառաջադրվի ներկայացնել և ցուցադրել մանրէների կեսագործունեության

վրա ազդող ֆիզիկական (խոնավություն, ջերմաստիճան, ճառագայթում, օսմոտիկ ճնշում, լույս), քիմիական (դեզինֆեկտանտներ,

ասեպտիկներ), կենսաբանական (հակաբիոտիկներ)  գործոնների ազդեցությունը, ինչպես նաև ներկայացնել այդ գործոնների



կիրառումը և  դերը կաթնամթերքների պահպանման և արտադրման ժամանակ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ սարքեր,

սարքավորումներ, միջոցներ/ նյութեր/:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝         10 ժամ

գործնական աշխատանք՝  12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կաթի և կաթնամթերքների մանրէակենսաբանությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթնամթերքների արտադրությունում օգտագործվող մանրէների տեսակները, դրանց զարգացման

օպտիմալ պայմանները,

2) նկարագրում է կաթնաթթվային և խառը խմորումները, դրանց իրականացման օպտիմալ պայմանները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հում կաթի միկրոֆլորան, դրա ախտոտման աղբյուրները և կաթի պահպանման ընթացքում տեղի ունեցող

մանրէաբանական փոփոխությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում պաստերացված կաթի, սերի և կաթնաթթվային մթերքների մանրէակենսաբանությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում պանիրների, կարագի, կաթնային պահածոների և պաղպաղակի մանրէակենսաբանությունը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կառաջադրվի գրավոր պատասխանել հում կաթի և կաթնաթթվային մանրէների տեսակների, դրանց զարգացման

օպտիմալ պայմանների, կաթնաթթվային և խառը խմորման մթերքների, ինչպես նաև  տարբեր տեսակի կաթնամթերքների

մանրէակենսաբանության վերաբերյալ հարցերի:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ սարքեր,

սարքավորումներ, միջոցներ/ նյութեր/:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝         12 ժամ

գործնական աշխատանք՝  14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մանրէների պատճառով առաջացած վարակները, թունավորումները և արատները կաթնարդյունաբերությունում,



կաթի և կաթնամթերքների մանրէաբանական փչացումից պաշտպանման եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սննդային թունավորումների տեսակները, դրանց հարուցիչները, կենսագործունեության օպտիմալ

պայմանները և կանխարգելիչ գործողությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության սանիտարական կանոնների, ինպես նաև անձնական հիգիենայի կանոնների խախտման

հետևանքով առաջացող սննդային թունավորումները,

3) թվարկում է հիմնական գործոնները, որոնք նպաստում են կաթնամթերքների վարակվածությանը,

4) ներկայացնում է կաթի և կաթնամթերքների վարակների փոխանցումը մարդու օրգանիզմ,

5) ճիշտ է ներկայացնում մանրէների կենսագործունեության հետևանքով առաջացած կաթի և կաթնամթերքների արատները

6) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների մանրէաբանական վարակվածության կանխարգելման միջոցառումները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կառաջարկվի ներկայացնել մանրէների պատճառով առաջացած վարակները, թունավորւմները և դրանց

կանխարգելման միջոցները, ցույց տալ կամ տարբերակել կաթնամթերքի արատները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Կիրականացվեն

խմբային քննարկումներ, ցուցադրություններ և այլն: Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական

գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և լաբորատոր անհրաժեշտ սարքեր, սարքավորումներ, միջոցներ /նյութեր/:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝         12 ժամ

գործնական աշխատանք՝  14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍԱՆԻՏԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԱՅԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-004

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սանիտարիայի և հիգիենայի նորմերը պահպանելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ

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



Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. պահպանի սանիտարիայի նորմերը,

2. պահպանի հիգիենայի նորմերը:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պահպանել սանիտարիայի նորմերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սանիտարիայի նորմերը և դրանց դերը կաթնարդյունաբերությունում,

2) ճիշտ է դասակարգում արտադրությունում օգտագործվող հիմնական լվացող և ախտահանող նյութերը, պատրաստում է

աշխատանքային լուծույթներ,

3) ճիշտ է ներկայացնում լվացման և ախտահանման հիմնական սկզբունքերը, CIP համակարգով լվացման առավելությունները,

4) ճիշտ է կատարում ավտոմատ և ոչ ավտոմատ լվացման և ախտահանման աշխատանքները,

5) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացներին ներակայացվող սանիտարական պահանջները,

6) տարբեր իրավիճակներում պահպանում է սանիտարիայի նորմերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Թեսթային

առաջադրանքով ուսանողին կհանձնարարվի ընտրելու համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը և

պատասխանելու է սանիտարիայի նորմերի վերաբերյալ հարցերի: Գործնական հանձնարարությամբ ուսանողին կհանձնարարվի

պատրաստել լվացող և ախտահանող աշխատանքային լուծույթներ, կատարել անհրաժեշտ լվացման և ախտահանման

աշխատանքներ/ հնարավորության դեպքում նաև CIP ավտոմատ համակարգով լվացման աշխատանքներ/, կառաջարկվի

իրավիճակային խնդիր, որտեղ ուսանողը պետք է պահպանի սանիտարիայի անհրաժեշտ նորմերը:

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

առաջադրանքները կատարի ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, ուսումնական տեսանյութեր, դիդակտիկ

նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և անհրաժեշտ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պահպանել հիգիենայի նորմերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձնական հիգիենայի նորմերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային հիգիենայի նորմերը,

3) պահպանում է հիգիենայի նորմերը տարբեր իրավիճակներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Թեսթային

առաջադրանքով ուսանողին կհանձնարարվի ընտրել համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխանը և

պատասխանել հիգիենայի նորմերի վերաբերյալ հարցերի: Գործնական հանձնարարությամբ ուսանողին կառաջարկվի

իրավիճակային խնդիր, որտեղ ուսանողը պետք է պահպանի անձնական և աշխատանքային հիգիենայի անհրաժեշտ նորմերը:

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

առաջադրանքները կատարի ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, իրավիճակային խնդիրներ, ուսումնական տեսանյութեր, դիդակտիկ

նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և անհրաժեշտ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-005

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրատեխնիկայի, էլեկտրոնիկայի և ավտոմատացման սարքերի շահագործման

կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 32 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. կարդա և կազմի պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, կատարել

դրանց հաշվարկը,

2. կազմի պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարի դրանց հաշվարկը,

3. կիրառի հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, կարդա և կազմի դրանց միացման սխեմաները,

4. շահագործի ավտոմատ կարգավորիչները:

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

մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ և կազմել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, կատարել

դրանց հաշվարկը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կարդալ պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ,

2) ճիշտ է կազմում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ,

3) ճիշտ է կատարում պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների հաշվարկներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել

պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաները: Կտվի առաջադրանք կարդալ պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական

շղթաների սկզբունքային և հաշվարկային սխեմաներ, կազմել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական շղթաների սկզբունքային

և հաշվարկային սխեմաներ, որից հետո ուսանողին կհանձնարարվի կատարել պարզագույն էլեկտրական և մագնիսական

շղթաների հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե հանձնարարված բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար

մակարդակով:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարել դրանց հաշվարկը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/,

2) ճիշտ է կատարում պահանջվող հատկություններով փոփոխական հոսանքի /միաֆազ և եռավազ/ հաշվարկը:

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

փոփոխական հոսանքի շղթայի էությունը, որից հետո առաջադրված իրավիճակում կտրվի առաջադրանք կազմել պահանջվող

հատկություններով փոփոխական հոսանքի շղթա /միաֆազ և եռավազ/, կատարել պահանջվող հատկություններով փոփոխական

հոսանքի /միաֆազ և եռավազ/ հաշվարկը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքի բոլոր գործողությունները կատարված են բավարար

մակարդակով, իսկ հաշվարկը կատարված է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, կարդալ և կազմել դրանց միացման սխեմաները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է շահագործում հիմնական էլեկտրոնային սարքերը,

2) ճիշտ է կարդում և կազմում էլեկտրոնային սարքերի միացման սխեմաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել և

ցուցադրել հիմնական էլեկտրոնային սարքերը, ներկայացնել դրանց շահագործման սկզբունքները, այնուհետև կառաջարկվի

շահագործել որևէ հիմնական էլեկտրոնային սարքվորում: Ուսանողին կտրվի երեք խնդիր՝ կարդալ և կազմել էլեկտրոնային

սարքերի միացման սխեմաներ:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր գործողությունները կատարված են անթերի:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Շահագործել ավտոմատ կարգավորիչները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական ընթացքի տիպային ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները:

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

ավտոմատ կարգավորիչները՝ ներկայացնելով ավտոմատացման համակարգերը և դրանց տարրերը, տեխնոլոգիական ընթացքի

տիպային ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, խնդիրներ, սխեմաներ, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական պարապմունք` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-006

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ կաթի և կաթնամթերքների արտադրության տարբեր պրոցեսների և

ապարատների մասին:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝          32 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. բնութագրի մեխանիկական պրոցեսները և ապարատները,

2. բնութագրի հիդրոմեխանիկական պրոցեսները և ապարատները,

3. բնութագրի ջերմային պրոցեսները և ապարատները,

4. բնութագրի զանգվածափոխանակման պրոցեսները և ապարատները:

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



մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել մեխանիկական պրոցեսները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է նյութերի մանրեցման ձևերը,

2) ներկայացնում է մանրեցնող սարքերի աշխատանքի սկզբունքը,

3) բնութագրում է նյութերի տեսակավորման ձևերը` մեխանիկական, պնևմատիկ, հիդրավլիկ, մագնիսական,

4) ներկայացնում է տեսակավորող մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքը,

5) բնութագրում է նյութերի մշակումը ճնշումով (մամլում):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի բնութագրել նյութերի մանրեցման ձևերը, ներկայացնել մանրեցնող սարքերի աշխատանքի սկղբունքները,

բնութագրել նյութերի տեսակավորման ձևերը և տեսակավորող մեխանիզմների աշխատանքի սկզբունքը, բնութագրել նյութերի

մշակումը ճնշումով և ներկայացնել մամլիչների աշխատանքային սկզբունքը: Կհանձնարարվի ներկայացնել ավտոմատացման

համակարգերը և դրանց տարրեը, շահագործման սկզբունքները, ներկայացնել տեխնոլոգիական ընթացքի տիպային

ավտոմատացման ֆունկցիոնալ սխեմաները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, պատկերներ,

տեխնոլոգիական սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել հիդրոմեխանիկական պրոցեսները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է համասեռ և տարասեռ համակարգերը,

2) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի տարանջատման պրոցեսները` պարզեցումը, ֆիլտրումը,

3) բնութագրում է տարասեռ համակարգերի միացման պրոցեսները` խառնումը, մշակումը ուլտրաձայնով,

4) ներկայացնում է խառնիչների, հարիչների աշխատանքի սկզբունքը,

5) բնութագրում է օդի և արտադրական գազերի մաքրման ձևերը:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի բնութագրել համասեռ և տարասեռ համակարգերը, բնութագրել տարասեռ համակարգերի տարանջատման և

միացման պրոցեսները: Կհանձնարարվի ներկայացնել խառնիչների և հարիչների աշխատանքի սկզբունքը, բնութագրել օդի և

արտադրական գազերի մաքրման ձևերը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, սխեմաներ, պաստառներ, պատկերներ,

տեխնոլոգիական սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Բնութագրել ջերմային պրոցեսները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է տաքացման և սառեցման եղանակները,

2) ներկայացնում է ջերմափոխանակիչների աշխատանքի սկզբունքը,

3) բնութագրում է կոնդենսացման և գոլորշիացման եղանակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի բնութագրել տաքացման և սառեցման եղանակները, ներկայացնել ջերմափոխանակիչների աշխատանքի

սկզբունքը, բնութագրել կոնդենսացման և գոլորշիացման եղանակները:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, պաստառներ, պատկերներ,

տեխնոլոգիական սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել զանգվածափոխանակման պրոցեսները և ապարատները

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է դիֆուզիայի պրոցեսը,



2)բնութագրում է ադսորբցիայի և աբսորբցիայի պրոցեսները,

3) բնութագրում է բյուրեղացման պրոցեսը,

4)բնութագրում է ջրազրկման` չորացման պրոցեսը, նրա տեսակները,

5) ներկայացնում է զանգվածափոխանակման պրոցեսները և ապարատների աշխատանքի սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի բնութագրել դիֆուզիայի, ադսորբցիայի և աբսորբցիայի պրոցեսները, բյուրեղացման պրոցեսը, ջրազրկման`

չորացման պրոցեսը և նրա տեսակները, ներկայացնել զանգվածափոխանակման պրոցեսների ապարատների աշխատանքի

սկզբունքը:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե բոլոր առաջադրանքները կատարված են տեխնոլոգիապես ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման համար

անհրաժեշտ են մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, թեստեր, խնդիրներ, պաստառներ, պատկերներ,

տեխնոլոգիական սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 8 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-007

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթի ընդունման և վերամշակման սարքավորումների նշանակության,

կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքի, դրանք նախապատրաստելու, աշխատանքային ռեժիմի բերելու վերաբերյալ գիտելիքներ և

կարողություններ:

Ավարտելով այս մոդուլը` ուսանողը կկարողանա ճիշտ շահագործել կաթի վերամշակման սարքավորումները:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 40 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-004 «Սանիտարիայի և հիգիենայի

պահպանում», ԿԹՏԽ-5-13-005 «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա», ԿԹՏԽ-5-13-006 «Պրոցեսներ և



ապարատներ» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է

1. սահմանի ջերմափոխանակման գործընթացը, դրա հաղորդման եղանակները և ջերմափոխանակման գործընթացի շարժիչ

ուժի նկարագիրը,

2. դասակարգի ջերմափոխանակման սարքավորումները, ներկայացնել դրանց կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

3. ներկայացնի կեղտամաքրիչի, սերզատի նշանակությունը, հոմոգենիզատորների, էմուլգատորների և դիսպերգատորների

դասակարգումը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

4. կատարի սարքավորումների տեխնիկական շահագործում, իրականացնել պարզ վերանորոգման աշխատանքներ:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Սահմանել ջերմափոխանակման գործընթացը, դրա հաղորդման եղանակները և ջերմափոխանակման գործընթացի շարժիչ ուժի

նկարագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ջերմափոխանակման գործընթացը և տալիս է ընդհանուր տեղեկություններ այդ գործընթացից, թվարկում է

կաթի և կաթնամթերքների արտադրությունում առավել տարածված ջերմակիրների անվանումները և նշանակությունը,

2) ճիշտ  է թվարկում ջերմության հաղորդման եղանակները, ճիշտ է բնութագրում Ֆուրյեյի օրենքը` ջերմահաղորդականության

համար, և Նյուտոնի օրենքը` ջերմափոխանակման համար,

3) ճիշտ է նկարագրում  ջերմափոխանակման գործընթացի շարժիչ ուժը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեսթային առաջադրանքի և գործնական հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Թեսթային

առաջադրանք կատարելով՝ ուսանողը ընտրելու է համապատասխան հասկացությունների վերաբերող ճիշտ պատասխան:

Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը կիրառում է ջերմահաղորդականությունը և ջերմափոխանակումը

նկարագրող օրենքները, կատարում է անհրաժեշտ հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, ուսումնական տեսանյութեր:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Դասակարգել ջերմափոխանակման սարքավորումները, ներկայացնել դրանց կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում ջերմափոխանակման սարքավորումները` ըստ նշանակության, գործողության, ջերմակրի, հեղուկների

շարժման ուղղության, կառուցվածքի, սեկցիաների,

2) ճիշտ է ներկայացնում թիթեղավոր (պաստերացնող-սառեցնող և սառեցնող) և խողովակավոր տեղակայանքների կառուցվածքը,

աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պաստերացման-պաղեցման տարողությունների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ստերիլացման (տարայում և հոսքային) սարքավորումների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթի ջերմային մշակման համար անհրաժեշտ

սարքավորումների դասակարգման, դրանց բնութագրման և աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն

կատարելով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել կաթի ջերմային մշակման որևէ սարքավորման շահագործման

կազմակերպումը և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել մանրամասն ներկայացնի տվյալ սարքավորումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, սարքավորումների մոդելներ, դիդակտիկ

նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կեղտամաքրիչի, սերզատի նշանակությունը, հոմոգենիզատորների, էմուլգատորների և դիսպերգատորների

դասակարգումը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կեղտամաքրիչի նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հերմետիկ և ինքնաթափ սերզատների նշանակությունը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,



3) ճիշտ է ներկայացնում հոմոգենիզատորների  տեսակները, դրանց տարբերությունները միմյանցից, նշանակությունը,

կառուցվածքը և աշխատաքնի սկզբունքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում էմուլգատորների, դիսպերգատորների տեսակները, դրանց տարբերությունները միմյանցից,

նշանակությունը, կառուցվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվում է կաթի մեխանիկական մշակման համար անհրաժեշտ սարքավորումների դասակարգման,

դրանց բնութագրման և աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ ուսանողի իմացությունը, իսկ գործնական հանձնարարություն

կատարելով ուսանողը պետք է կարողանա ներկայացնել կաթի մեխանիկական մշակման որևէ սարքավորման շահագործման

կազմակերպումը և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել մանրամասն ներկայացնի տվյալ սարքավորումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար

անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, սարքավորումների մոդելներ, դիդակտիկ

նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել սարքավորումների տեխնիկական շահագործում, իրականացնել պարզ վերանորոգման աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում վերամշակման սարքավորումները,

2) ստուգում է խողովակաշարերի հավաքման ճշտությունը,

3) պահպանում է սարքավորումների աշխատանքի համար սահմանված ջերմային ռեժիմները,

4) ճիշտ է շահագործում սարքավորումները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների անսարքության նշանները,

6) ճիշտ է կատարում սարքավորումների թեթև անսարքությունների վերացման աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Ուսանողը պետք է կարողանա

շահագործել կաթի վերամշակման սարքավորումները` ելնելով տրված առաջադրանքից և պահպանել դրանց անխափան



աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանները, իսկ անսարքություններ առաջանալու դեպքում ցուցաբերի ճիշտ կողմնորոշվելու

ունակություն:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով, որոնք անցկացնելու համար նպատակահարմար է

դրանք իրականացնել համապատասխան արտադրական կազմակերպություններում: Անհրաժեշտ է ունենալ սարքավորումների

շահագործման նորմատիվային փաստաթղթեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ, ԼՑՄԱՆ, ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ,ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ

ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈՍՔԱԳԾԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-008

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթնային և կաթնաթթվային մթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման

տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումների, հոսքագծերի նշանակության, կառուցվածքի, նախապատրաստման,

շահագործման և աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ գիտելիքներ և կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-004 «Սանիտարիայի և հիգիենայի

պահպանում», ԿԹՏԽ-5-13-005 «Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և ավտոմատիկա», ԿԹՏԽ-5-13-006 «Պրոցեսներ և

ապարատներ» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. շահագործի կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման պոմպերը,

2. շահագործի ջերմամշակված կաթի և թթու կաթնամթերքների լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումները և հոսքագծերը,



3. շահագործի պանրի և կարագի լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումները և

հոսքագծերը,

4. շահագործի պաղպաղակի և կաթնային պահածոների լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումները և հոսքագծերը:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Շահագործել կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման պոմպերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման պոմպերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնախույս և մխոցային պոմպերի նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ատամնանվային և մեմբրանային պոմպերի նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է շահագործում կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման պոմպերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթնարդյունաբերությունում կիրառվող տեղափոխման

պոմպերի, դրանց աշխատանքային սկզբունքի, նշանակության և կառուցվածքային հիմնակական տարբերությունների մասին:

Ուսանողին կհանձնարարվի շահագործել որևէ տեղափոխման պոմպ և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել մանրամասն

ներկայացնել տվյալ սարքավորումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում

օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Շահագործել ջերմամշակված կաթի և թթու կաթնամթերքների լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումները և հոսքագծերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջերմամշակված կաթի լցման, տարայավորման, փաթեթավորման հոսքագծի կառուցվածքը, աշխատանքի



սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թթու կաթնամթերքների լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումների,

հոսքագծերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

3) կատարում է ջերմամշակված կաթի և թթու կաթնամթերքների լցման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումների,

հոսքագծերի ճիշտ շահագործում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումները և հոսքագծերի տարբերակման, նշանակության, դրանց առավել հաճախ հանդիպող տեսակների կիրառման,

ինչպես նաև բնորոշ առավելությունների ու թերությունների վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ կարողանա

շահագործել վերոհիշյալ սարքավորումներից որևէ տեսակ և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել մանրամասն ներկայացնի

տվյալ սարքավորումը: Նպատակահարմար է հանձնարարությունը կատարել խմբային եղանակով` առանձին աշխատանքներ

հանձնարարելով յուրաքանչյուր ուսանողին:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական,

նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, սարքավորումներ և հոսքագծեր, դիդակտիկ նյութեր:

Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքների մի մասը իրականացնել համապատասխան արտադրական

կազմակերպություններում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Շահագործել պանրի և կարագի լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումները և հոսքագծերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում պանրի արտադրության համար օգտագործվող տարողությունները` դրանց նշանակության, կառուցվածքի

և աշխատանքի սկզբունքի բնութագրմամբ,

2) ճիշտ է տարբերակում պանրի արտադրության համար օգտագործվող սարքավորումները և հոսքագծերը` դրանց նշանակության,



կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի բնութագրմամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հալած պանրի արտադրության համար օգտագործվող սարքավորումների և հոսքագծի նշանակությունը,

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է դասակարգում կարագի արտադրության համար օգտագործվող սարքավորումները, հոսքագծերը` դրանց նշանակության,

կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի բնութագրմամբ,

5) կատարում է պանրի և կարագի արտադրության համար օգտագործվող գործիքների, տարողությունների, սարքավորումների,

հոսքագծերի ճիշտ շահագործում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները պանրի և կարագի լցման, պատրաստման,

տարայավորման, փաթեթավորման սարքավորումների և հոսքագծերի նշանակության, դրանց առավել հաճախ հանդիպող

տեսակների կիրառման, ինչպես նաև բնորոշ առավելությունների ու թերությունների վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն

կատարելով՝ կարողանա շահագործել վերոհիշյալ սարքավորումներից որևէ տեսակ և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել

մանրամասն ներկայացնի տվյալ սարքավորումը:

Նպատակահարմար է հանձնարարությունը կատարել խմբային եղանակով` առանձին աշխատանքներ հանձնարարելով

յուրաքանչյուր ուսանողին:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, սարքավորումներ և հոսքագծեր, դիդակտիկ նյութեր:

Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքների մի մասը իրականացնել համապատասխան արտադրական

կազմակերպություններում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝   12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Շահագործել պաղպաղակի և կաթնային պահածոների լցման, պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման

սարքավորումները և հոսքագծերը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաղպաղակի խառնուրդի հասունացման տարողությունների նշանակությունը, կառուցվածքը,

2) ճիշտ է դասակարգում ֆրիզերները` դրանց նշանակության, կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի բնութագրմամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում կոփման պահարանների  նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում էսկիմոգեներատորի նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

5) ճիշտ է բնութագրում խտացման և չորացման սարքավորումների նշանակությունը, կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում պաղպաղակի և կաթնային պահածոների արտադրության համար օգտագործվող հոսքագծերի

նշանակությունը, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

7) կատարում է պաղպաղակի և կաթնային պահածոների արտադրության սարքավորումների և հոսքագծերի ճիշտ շահագործում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները պաղպաղակի և կաթնային պահածոների լցման,

պատրաստման, տարայավորման, փաթեթավորման առավել հաճախ հանդիպող սարքավորումների և հոսքագծերի նշանակության,

դրանց բնորոշ առավելությունների ու թերությունների վերաբերյալ: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է

կարողանա շահագործել վերոհիշյալ սարքավորումներից որևէ տեսակ և տվյալ օրինակի վրա ընթացքում առավել մանրամասն

ներկայացնի տվյալ սարքավորումը: Նպատակահարմար է հանձնարարությունը կատարել խմբային եղանակով` առանձին

աշխատանքներ հանձնարարելով յուրաքանչյուր ուսանողին:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, սարքավորումներ և հոսքագծեր, դիդակտիկ նյութեր:

Նպատակահարմար է գործնական պարապմունքների մի մասը իրականացնել համապատասխան արտադրական

կազմակերպություններում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝   12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-009



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ և կարողություններ կառավարման վերաբերյալ։ Ավարտելով այս մոդուլը

ուսանողը կիմանա կառավարման հիմնադրույթները, գործածվող եզրույթները և կկարողանա իրականացնել պարզ քայլեր այդ

ուղությամբ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

տեսական ուսուցում` 46 ժամ

գործնական աշխատանք` 44 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները,

2. ներկայացնի կառավարչի գործունեությունը,

3. կառավարի աշխատակիցների գործունեությունը,

4. տիրապետի ինքնակառավարման սկզբունքներին,

5. կարողանա ներկայացնել արտադրության կառավարման առանձնահատկությունները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման եզրույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործառույթները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ձևերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման ռեսուրսները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվեն մի շարք հարցեր կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքների, գործառույթների, եզրույթների, ձևերի

և ռեսուրսների վերաբերյալ:

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

պատասխանի տրված հարցերին:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով՝ նպատակ ունենալով

ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքների, գործառույթների, եզրույթների,  ձևերի

և ռեսուրսների վերաբերյալ:

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կառավարչի գործունեությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարիչի դերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մակարդակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարիչի վերաբերմունքը աշխատակիցների նկատմամբ,

4) ճիշտ է կազմում աշխատանքային պլանը,  սահմանում և իրականացնում նպատակը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն մի

շարք հարցեր կառավարչի գործունեության, կառավարման մակարդակների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի կազմել պայմանական

ընկերության արտադրության համար պայմանական աշխատանքային պլան և կազմակերպել դրա իրականացումը:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կազմում և ներկայացնում

աշխատանքային պլանը, սահմանում նպատակը և հիմնավորում է դրա իրատեսական լինելը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման, գործնական պարապմունքների միջոցով՝ նպատակ ունենալով ուսանողի

մոտ ձևավորել գիտելիքներ կառավարչի գործունեության վերաբերյալ և պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերած ունակությունների,

դրանց գործնական կիրառությամբ ստացած կարողությունների հիման վրա: Կկազմակերպվեն իրավիճակային և դերային խաղեր՝

առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում կբերվեն իրական աշխատանքային փորձի

օրինակներ:

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կառավարել աշխատակիցների գործունեությունը



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթները,

2) ճիշտ է կատարում աշխատանքի բաժանում,

3) ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի դերը, նշանակությունը, հասկացությունը, զարգացման կարևորությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում մարդկային ռեսուրսի մոտիվացման, շահագրգրման անհրաժեշտությունը, ձևերը, մեթոդները,

5) ճիշտ է կատարում արդյունքների չափում և գնահատում,

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման ձևրը,

7) ճիշտ է կազմում աշխատանքի նկարագրությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն մի

շարք հարցեր մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթների, աշխատանքի բաժանման, մարդկային ռեսուրսի դերի,

նշանակության, հասկացության, զարգացման կարևորության, մարդկային ռեսուրսի մոտիվացման, շահագրգռման

անհրաժեշտության, ձևերի, մեթոդների, արդյունքների չափման և գնահատման, աշխատակիցների վերապատրաստումների,

աշխատանքի նկարագիր կազմելու վերաբերյալ: Կհանձնարարվի կազմել պայմանական ընկերության արտադրության տարբեր

ստորաբաժանումների աշխատակիցների համար աշխատանքի նկարագրություն, առաջադրված իրավիճակում իր ենթակայության

ներքո գտնվող աշխատակիցների համար կատարել աշխատանքի բաժանում, ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի

իրականացնել արդյունքների չափում և գնահատում:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հիմնական հարցերին, կազմում և ներկայացնում է

առաջադրանքը` հիմնավորելով այն:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն

իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում կբերվեն

իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ:

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք`      8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ինքնակառավարման սկզբունքներին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում “ինքնակառավարում” հասկացողությունը, ինքնակառավարման համակարգի ուղղությունները.



2) ճիշտ է կիրառում անձնական աշխատանքի տեխնիկայի հմտությունները,

3) ճիշտ է կիրառում ղեկավարի աշխատանքի նորմավորման մեթոդները,

4) ճիշտ է պլանավորում և վերահսկում ժամանակային ռեսուրսների օգտագործումը,

5) ճիշտ է վերլուծում իր աշխատանքային ժամերի ծախսերը, կարողանում կրճատել ժամանակի կորստները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է  գործնական առաջադրանքների և իրավիճակային խնդիրների միջով: ՈՒսանողին

կառաջադրվի պայմանական իրավիճակ, որի ժամանակ ուսանողը ցուցաբերում է ինքնակառավարման դրսևորումներ՝

կարողանալով պլանավորել իր ժամանակը, հանձնարարությունների կատարման հաջորդականությունը, մշակում է իր

աշխատանաքի տեխնիկան, նորմավորում աշխատանաքը, նվազեցնում ժամանակային և աշխատանքային արդյունքների կորստի

(ռիսկի) հավանականությունը։

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում տրված առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք՝     16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կարողանալ ներկայացնել արտադրության կառավարման առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության քաղաքականությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական գործընթացը,

3) ճիշտ է մեկնաբանում արտադրության պլանը,

4) ճիշտ է ներկայացնում արտադրության կառավարման հսկողությունը (PDCA շրջանը):

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն մի

շարք հարցեր արտադրության քաղաքականության, արտադրական գործընթացի, արտադրության պլանի, արտադրության

կառավարման հսկողության վերաբերյալ, կտրվի պայմանական ընկերության արտադրության պլան և կառաջարկվի այն

մեկնաբանել:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում տրված առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն



ռեսուրսները իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին:

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 10 ժամ

գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ, ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-010

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ստանդարտացման, հավաստագրման և չափագիտության վերաբերյալ

գիտելիքներ,ստանդարտներից և տեխնիկական կանոնակարգերից օգտվելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում` 30 ժամ

գործնական աշխատանք` 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. նեկայացնի կաթի և  կաթնամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները և տեխնիկական կանոնակարգերը,

2. ներկայացնի արտադրանքի հավաստագրման գործընթացը,

3. ներկայացնի չափումների տեսակները, միջոցները, ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նեկայացնել կաթի և կաթնամթերքի վերաբերյալ գործող ստանդարտները և տեխնիկական կանոնակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ստանդարտների տեսակները (միջազգային, տարածաշրջանային, ազգային և կազմակերպության) և

նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների վերաբերյալ գործող ստանդարտները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների վերաբերյալ գործող տեխնիկական կանոնակարգերը,

4) կարողանում է օգտվել ստանդարտներից և տեխնիկական կանոնակարգերից,



5) ճիշտ է ներկայացնում հումքի և նյութերի ծախսի  նորմաները,

6) ճիշտ է ներկայացնում մթերքի պատրաստման ընթացքում թույլատրելի կորուստների չափերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է ուսուցման ընթացքում հարց ու պատասխանների, խմբային քննարկումների և գործնական

հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա բացահայտել

ստանդարտների համակարգի տարրերի միջև կապը: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է, տեխնիկական կանոնակարգերից օգտվելով,

ձևավորել ոչ պակաս 3 ապրանքատեսակի ստանդարտներում ներառվող ցուցանիշները: Մեկնաբանել հումքի և նյութերի ծախսի և

արտադրությունում մթերքի պատրաստման ընթացքում թույլատրելի կորուստների չափերի նորմատիվները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ցուցաբերում է բավարար և հիմնավորված գիտելիքներ, գործնական

առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ, քննարկման ժամանակ կարողանում է պաշտպանել իր տեսակետը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

մեթոդական գրականություն, ուղեցույցներ, տարբեր ստանդարտներ և նույն նշանակության այլ նորմատիվ փաստաթղթեր,

տեխնիկական կանոնակարգեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արտադրանքի հավաստագրման գործընթացը

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հավաստագրման էությունը և  ձևերը,

2) թվարկում է հավաստագրման մասնակիցներին և նրանց գործառույթները,

3) ներկայացնում է հավաստագրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի լրացման կարգը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է ուսուցման ընթացքում հարց ու պատասխանների, խմբային քննարկումների և գործնական

հանձնարարություն կատարելու միջոցով: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա մեկնաբանել

հավաստագրման էությունը և ձևերը, դրա մասնակիցներին և նրանց գործառույթները: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է լրացնել

հավաստագրման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի նմուշներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ցուցաբերում է բավարար և հիմնավորված գիտելիքներ, գործնական

առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ, քննարկման ժամանակ կարողանում է պաշտպանել իր տեսակետը:

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



ռեսուրսները վերաբերյալ Հայաստանի միջազգային պայմանագրերը, Հայաստանի օրենքները, գերատեսչական նորմատիվ ակտերը, ձևաթղթեր,

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չափումների տեսակները, միջոցները, ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության էությունը և խնդիրները,

2) ներկայացնում է չափագիտության համար պատասխանատու մարմինների լիազորությունները,

3) ներկայացնում է չափումների տեսակները և միջոցները,

4) ներկայացնում է չափումների ստուգաչափման մեթոդները և մեխանիզմները:

Գնահատման միջոցը Սովորողին կհանձնարարվի ներկայացնել չափագիտության էությունը և խնդիրները, դրա համար պատասխանատու

ինստիտուցիոնալ մարմինները: Կատարել տարբեր տեսակի չափումներ՝ ընտրելով համապատասխան միջոցները, ստուգել դրանց

ճշտությունը:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

ուսումնական ու մեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,տարբեր տեսակի չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-011

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթի և կաթնամթերքների պաղեցման, սառեցման, սառնարանային մշակման և

պահպանման, ապասառեցման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական ուսուցում՝ 36 ժամ



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-002 «Կաթի և կաթնամթերքի

կենսաքիմիա», ԿԹՏԽ-5-13-003 «Կաթի և կաթնամթերքի մանրէակենսաբանություն» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի սառնարանային տեխնոլոգիայի կիրառության եղանակները և դերը կաթնարդյունաբերությունում,

2. ներկայացնի կաթի և կաթնամթերքների պաղեցման և սառեցման տեխնոլոգիան,

3. ներկայացնի կաթի և կաթնամթերքների սառնարանային հասունացման և պահպանման տեխնոլոգիան:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  սառնարանային տեխնոլոգիայի կիրառության եղանակները և դերը կաթնարդյունաբերությունում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սառնության նշանակությունը կաթնարդյունաբերությունում,

2) ճիշտ է ներկայացնում սառնության օգնությամբ կաթի և կաթնամթերքների պահպանման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բնութագրում կաթի և կաթնամթերքների սառնարանային պահպանման ժամկետների ավելացման եղանակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումներ կատարելու հիման վրա: Արդյունքի

գնահատման միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթնարդյունաբերությունում սառնարանային

տեխնոլոգիայի ունեցած դերի, կիռավող սառնարանային եղանակների վերաբերյալ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է ճիշտ

պատասխաններ, հիմնավորում է իր տեսակետը և հարցերին պատասխանում է հիմնականում ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կաթի և կաթնամթերքների պաղեցման և սառեցման տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաղեցման ու սառեցման գործընթացների բնութագրերը, դրանց եղանակները և միմյանց միջև եղած

տարբերությունը,

2) ճիշտ է բնութագրում սառնության դերը կաթի բակտերիոցիդ հատկությունների պահպանման վրա` նախնական մշակման



ժամանակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում արագ պաղեցման կամ սառեցման դերը կաթի և կաթնամթերքների արտադրության ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում սուբլիմացիոն չորացման տեխնոլոգիան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և թեստային աշխատանք կատարելու հիման վրա: Արդյունքի

գնահատման միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթնարդյունաբերությունում կիրառվող հիմնական

գործընթացներից` պաղեցման և սառեցման եղանակները, դրանց բնութագրերը, առավելություններն ու թերությունները, կաթի

ընդունումից մինչև վերջնական ապրանքային տեսքի ստացումը ընկած պաղեցման տեխնոլոգիան, ինչպես նաև կաթնային

փոշիների ստացման համար կիրառվող սուբլիմացիոն չորացման տեխնոլոգիան:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր, առաջադրանքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կաթի և կաթնամթերքների սառնարանային հասունացման և պահպանման տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի և կաթնամթերքների սառնարաններին ներկայացվող տեխնոլոգիական պահանջները,

2) ճիշտ է բնութագրում սառնարանային հասունացման և պահպանման ենթակա հումքին ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում չոր կամ հեղուկ մակերես ունեցող մթերքների պաղեցման առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է բնութագրում ջրի սառեցման ֆազային փոփոխությունները մթերքներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստերի և խմբային քննարկումների միջոցով: Արդյունքի գնահատման միջոցով ստուգվելու է

ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթնարդյունաբերությունում կիրառվող սառնարանների տեխնոլոգիական պահանջների,

դրանցում պահպանման ենթակա կաթնամթերների հասունացման և/կամ պահպանման, պաղեցման և պահպանման

տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է ճիշտ

պատասխաններ, հիմնավորում է իր տեսակետը և թեստի հարցերին պատասխանում է հիմնականում ճիշտ։



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է մարդու սնման համար կաթի ունեցած դերի կարևորության, կաթի քիմիական կազմի վերաբերյալ գիտելիքներ,

կաթը  և օժանդակ նյութերը ընդունելու, իր իրավասության շրջանակներում մթերման ընթացքում առաջացող խնդիրները լուծելու,

կաթը մեխանիկական և ջերմային մշակման ենթարկելու, պաղեցման ռեժիմները կարգավորելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-007 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

սարքավորումներ» և ԿԹՏԽ-5-13-011 «Կաթնամթերքների սառնարանային տեխնոլոգիա» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի կաթի քիմիական կազմը և դրա կարևորությունը մարդու սնման համար

2. կատարի կաթի ընդունման և վերամշակման աշխատանքներ

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կաթի քիմիական կազմը և դրա կարևորությունը մարդու սնման համար

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթի` որպես կենսաբանական հեղուկի` սահմանումը և դրա կարևորությունը մարդու սնման համար,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթի քիմիական կազմը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի

ընդհանուր գիտելիքները կաթի` որպես կենսաբանական հեղուկի, ունեցած նշանակութան վերաբերյալ, կովի կաթի քիմիական



կազմի, ինչպես նաև այլ կաթնասուն կենդանիներից ստացված կաթի և կովի կաթի կազմի միջև եղած հիմնական տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի ուսանողին տրված հարցերի պատասխաններիի վրա, որոնք պետք է լինեն հիմնականում

ճիշտ։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

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

համապատասխան մեթոդական և տեղեկատու գրականություն, ուսումնական տեսանյութեր, դիդակտիկ նյութեր, լաբորատոր

սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել կաթի ընդունման և վերամշակման աշխատանքներ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կաթի և օժանդակ նյութերի ընդունմանը ներկայացվող պահանջները,

2) ընդունում է կաթը և օժանդակ նյութերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթի ջերմային մշակման եղանակները, դրանց ռեժիմները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կաթի պաղեցման եղանակները, ռեժիմները, պահպանման պայմանները

5) ճիշտ է նկարագրում և իրականացնում կաթի մեխանիկական (կեղտամաքրում, սերզատում և նորմալացում, հոմոգենացում) և

ջերմային մշակման, պաղեցման աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական հանձնարարություններ կատարելու հիման վրա: Հարց

ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կաթի ջերմային, պաղեցման և մեխանիկական

մշակման եղանակների, տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի իրականացնել կաթի և

օժանդակ նյութերի ընդունում, կաթի մեխանիկական (կեղտամաքրում, սերզատում և նորմալացում, հոմոգենացում) և ջերմային

մշակման, պաղեցման աշխատանքներ:

Նպատակահարմար է արդյունքի ուսուցման մի մասը մասն անցկացնել կաթի ընդունման և վերամշակման արտադրությունում և

հանձնարարել խմբային աշխատանքներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն,դիդակտիկ նյութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր,

սարքավորումներ և տեխնիկական միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԱՐԱՏ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-013

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ջերմամշակված կաթի, սերի արտադրության կազմակերպման և ըստ պայմանների

նրա ապրանքային տեսքի ապահովման  գործընթացների իրականացման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 28 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի անարատ կաթնամթերքները, ներկայացնի դրանց արտադրության ընդհանուր  և  մասնավոր

տեխնոլոգիաները,

2. պատրաստի անարատ կաթնամթերք` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

3. իրականացնի անարատ կաթնամթերքի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում,

4. նեկայացնի անարատ կաթնամթերքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել անարատ կաթնամթերքները, ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր  և  մասնավոր տեխնոլոգիաները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում անարատ կաթնամթերքները,

2) թվարկում է հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները

3) ճիշտ է դասակարգում ջերմամշակված կաթի (նաև դիետիկ) և սերի տեսակները` ըստ ֆիզիկոքիմիական ցուցանիշների և

կենսաբանական արժեքի,

4) ճիշտ է նկարագրում ջերմամշակված կաթի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները և դրանց

առնաձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սերի արտադրության տեխնոլոգիան և դրա առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր անարատ կաթնամթերքի

դասակարգման, հումքին և օժանակ նյութերին ներկայացվող պահանջների, ջերմամշակված կաթի /պաստերիզացված,

ստերիլիզացված, վիտամինացված, իոնիտային, սպիտակուցային, լցոններով, դիետիկ և այլն/ և սերի /տարբեր յուղայնությամբ և

բաղադրիչների/ ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանել հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝             6 ժամ

գործնական պարապմունք՝   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել անարատ կաթնամթերք` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում խառնուրդի պատրաստման համար հումքերը,

2) բաղադրագրով պատրաստում է խառնուրդ,

3) կատարում է հոմոգենացում,

4) իրականացնում է խառնուրդի ջերմային մշակում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի  միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի նախապատրաստել

հումքերը, պատրաստել խառնուրդ՝ ըստ նախապես տրված բաղադրագրի, ջերմամշակել և հոմոգենացնել խառնուրդը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, երբ հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման



ռեսուրսները ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր և օժանդակ նյութեր, մեխանիկական և

ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքի մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝             8 ժամ

գործնական պարապմունք՝   12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել անարատ կաթնամթերքի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անարատ կաթնամթերքի փաթեթավորման համար նախատեսված ձևերը և առանձնահատկությունները,

2) կատարում է համապատասխան տարայավորում և/կամ փաթեթավորում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի ըստ անարատ կաթնամթերքի տեսակի իրականացնել տարայավորում և/կամ փաթեթավորում:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, երբ հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր, դիդակտիկ նյութեր,

սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքի մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել անարատ կաթնամթերքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում անարատ կաթնամթերքի արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն անարատ կաթնամթերքի

արատների, դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              8 ժամ

գործնական պարապմունք՝    6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԹՈՒ  ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  թթու կաթնամթերքների  արտադության կազմակերպման, պատրաստման և ըստ

պայմանների նրա ապրանքային տեսքի ապահովման  գործընթացների իրականացման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 44 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 46 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի թթու կաթնամթերքները (նաև դիետիկ), ներկայացնի դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր

տեխնոլոգիան,

2. պատրաստի թթու կաթնամթերքների խառնուրդներ, մակարդի և մշակի դրանք ըստ տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների,

3. իրականացնի թթու կաթնամթերքի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում,

4. նեկայացնի թթու կաթնամթերքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել թթու կաթնամթերքները (նաև դիետիկ), ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում թթու կաթնամթերքները (նաև դիետիկ),

2) թվարկում է հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները,



3) ճիշտ է ներկայացնում թթու կաթնամթերքների արտադրության  տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է թվարկում թթու կաթնամթերքների պատրաստման եղանակները` դրանց տարբերությունների բնութագրմամբ,

5) ներկայացնում է թթու կաթնամթերքների արտադրության խմորման ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր թթու կաթնամթերքի  /նաև

դիետիկ/ ըստ խմորման տեսակների /հետերոֆերմենտատիվ, հոմոֆերմենտատիվ և այլն/  և յուղի /յուղազուրկ, միջին

յուղայնությամբ և բարձր յուղայնությամբ/ դասկարգման,  հումքին և օժանակ նյութերին ներկայացվող պահանջների, ընդհանուր և

մասնավոր տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանել հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝             12 ժամ

գործնական պարապմունք՝   8  ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել թթու կաթնամթերքների խառնուրդներ, մակարդել և մշակել դրանք ըստ տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում խառնուրդի պատրաստման համար հումքերը,

2) բաղադրագրով պատրաստում է խառնուրդ և ջերմամշակում այն,

3) կատարում է հոմոգենացում` ըստ անհրաժեշտության և մթերքի տեսակի,

4) մակարդում է խառնուրդը` ըստ թթու կաթնամթերքի տեսակի,

5) հսկում է թթու կաթնամթերքի մակարդման և հասունացման գործնթացը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի նախապատրաստել

հումքերը, պայմանական թթու կաթնամթերքի տեսակի համար պատրաստել խառնուրդ՝ ըստ նախապես տրված բաղադրագրի,

ջերմամշակել այն՝ կարդալով ժապավենային դիրագրամները, հսկել դրա մակարդման և հասունացման գործընթացը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, երբ հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր և օժանդակ նյութեր, մեխանիկական և



ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքի մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել թթու կաթնամթերքի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անարատ կաթնամթերքի փաթեթավորման համար նախատեսված ձևերը և առանձնահատկությունները,

2) կատարում է համապատասխան տարայավորում և/կամ փաթեթավորում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի ըստ թթու կաթնամթերքի տեսակի իրականացնել տարայավորում և/կամ փաթեթավորում:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, երբ հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր, դիդակտիկ նյութեր,

սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքի մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել թթու կաթնամթերքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում թթու կաթնամթերքի արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն թթու կաթնամթերքների

արատների, դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ



ժամաքանակը գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹՆԱՇՈՌԻ ԵՎ ԿԱԹՆԱՇՈՌԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի արտադության կազմակերպման,

պատրաստման և ըստ պայմանների նրա ապրանքային տեսքի ապահովման  գործընթացների իրականացման գործնական

հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի կաթնաշոռը և կաթնաշոռային արտադրանքը (նաև դիետիկ), ներկայացնի դրանց արտադրության ընդհանուր

և մասնավոր տեխնոլոգիան,

2. պատրաստի կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի խառնուրդներ, մակարդի և մշակի դրանք ըստ տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների,

3. իրականացնի կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի մշակում, տարայավորում և/կամ փաթեթավորում,

4. նեկայացնի կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և

կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել կաթնաշոռը և կաթնաշոռային արտադրանքը (նաև դիետիկ), ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և

մասնավոր տեխնոլոգիան



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կաթնաշոռը և կաթնաշոռային արտադրանքը (նաև դիետիկ),

2) թվարկում է հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի  արտադրության տեխնոլոգիան և

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է թվարկում կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի պատրաստման եղանակները` դրանց տարբերությունների

բնութագրմամբ,

5) ներկայացնում է կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի խմորման ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումների միջոցով: Ուսնաողին կառաջադրվեն հարցեր

կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի դասակարգման /ըստ յուղի, կենսաբանական արժեքի, լցոններով, ջնարակված

կաթնաշոռային պանրիկներ և այլն/, հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջների, ընդհանուր և մասնավոր

տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների, խմորման ձևերի /թթվային և շրդանաթթվային/ և պատրաստման եղանակների

/հարահոս և անջատ/ վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանել հարցերին, մասնակցել է քննարկումներին

և հիմնավորել իր տեսակետը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի խառնուրդներ, մակարդել և մշակել դրանք ըստ տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում խառնուրդի պատրաստման համար հումքերը,

2) բաղադրագրով պատրաստում է խառնուրդ,

3) մակարդում է խառնուրդը` ըստ կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի  տեսակի,

4) հսկում է կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի  մակարդման և հասունացման գործընթացը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի որևէ մթերքի տեսակի



համար նախապատրաստել հումքերը, պատրաստել և մակարդել խառնուրդը` հետևելով հասունացման գործընթացին:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը հանձնարարությունը կատարել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր, մեխանիկական և ջերմամշակման

տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի մշակում, տարայավորում և/կամ փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ընտրում է մակարդման ջեմաստիճանները` կախված հումքի որակից և արտադրվող տեսականուց,

2) կարգավորում և հետևում է ջերմային ռեժիմներին,

3) մշակում է կաթնաշոռի հատիկը, կատարում է հատիկի մամլում, ինքնամամլում և պաղեցում,

4) կատարում է համապատասխան տարայավորում և/կամ փաթեթավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի, կարգավորելով ջերմային

ռեժիմները, մշակել, մամլել և պաղեցնել կաթնաշոռային հատիկը և ըստ արտադրանքի տեսակի ճիշտ փաթեթավորել և/կամ

տարայավորել այն:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը հանձնարարությունը կատարել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր և օժանդակ նյութեր, մեխանիկական և

ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ, տեսանյութեր:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման

մեթոդները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կաթնաշոռի և կաթնաշոռային արտադրանքի արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն կաթնաշոռի և կաթնաշոռային

արտադրանքի արատների, դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՆՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  պանիրների դասակարգման, արտադության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման,

պանրազանգվածի մշակման, ձևավորման, պահպանման, խնամքի և ըստ պայմանների նրա ապրանքային տեսքի ապահովման

գործընթացների իրականացման տեսական և գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 72 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի պանիրները, ներկայացնի հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները,

2. ներկայացնի պանիրների արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան,



3. պատրաստի և մակարդի կաթնային խառնուրդը` պահպանելով տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականությունը,

4. իրականացնի պանրի մակարդվածքի կտրատում, մշակում, մամլում, ձևավորում, աղադրում և պանրի խնամք,

5. նեկայացնի պանիրների արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել պանիրները, ներկայացնել հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում պանիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պանիրների արտադրության համար օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթի պանրապիտանելիության վրա ազդող գործոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի թեստային աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր պանրի դասակարգման

/շրդանաֆերմենտային, վերամշակված, կաթնաթթվային, աղաջրային, փափուկ պանիրներ և այլն/, հումքերին և օժանդակ

նյութերին ներկայացվող պահանջների, պանրապիտանելիության վրա ազդող գործոնների /կաթի ժելատինացման հատկություն,

զգայաբանական,ֆիզիկոքիմիական ցուցանիշներ, կաթի հիմնական բաղադրիչների՝ մասնավորապես կազեինի և յուղի

հարաբերությունը, սպիտակուցի,աղերի և մանրէների պարունակությունը/ վերաբերյալ:

Արդյուքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նութեր, լաբորատոր գործիքներ,

սարքավորումներ, նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել պանիրների արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում պանիրների արտադրությունում կիրառվող ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բակտերիալ մակարդների տեսակները պանիրների արտադրության ժամանակ,

3) ճիշտ է բնութագրում կաթի մակարդման եղանակները և դրանց առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մակարդվածքի հատկությունները և դրա ձևավորման վրա ազդող գործոնները,



5) ճիշտ է բնութագրում պանրազանգվածից շիճուկի անջատման վրա ազդող գործոնները,

6) ճիշտ է ներկայացնում պանիրների աղման եղանակները, աղի նշանակությունը պանիրների արտադրության ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումների միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

պանրի ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաների, բակտերիալ մակարդների, մակարդման եղանակների, մակարդվածքի վրա

ազդող գործոնների, պանրազանգվածից շիճուկի անջատման վրա ազդող գործոննների, պանիրների և պանրախմորի, աղադրման

եղանակների վերաբերյալ:

Արդյուքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նութեր,լաբորատոր գործիքներ,

սարքավորումներ, նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և մակարդել կաթնային խառնուրդը` պահպանելով տեխնոլոգիական գործընթացների հաջորդականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում հումքը և օժանդակ նյութերը,

2) բաղադրագրով պատրաստում է խառնուրդ` պահպանելով քայլերի ճիշտ հաջորդականությունը,

3) ճիշտ է կարգավորում և հետևում ջերմային ռեժիմները,

4) ճիշտ է կատարում կաթնային խառնուռդի հասունացման և մակարդման գործընթացները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուացումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի նախապատրաստել հումքերը և

օժանդակ նյութերը, պատրաստել խառնուրդ՝ ըստ նախապես տրված բաղադրագրի, հասունացնել և մակարդել կաթնային

խառնուրդը:

Արդյուքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հանձնարարականը կատարել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր,

մեխանիկական և ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել պանրի մակարդվածքի կտրատում, մշակում, մամլում, ձևավորում, աղադրում և պանրի խնամք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կտրատում պանրի մակարդվածքը,

2) մշակում է ստացված պանրահատիկը և հեռացնում է շիճուկը,

3) ճիշտ է կազմակերպում պանրազանգվածի ձևավորման և մամլման աշխատանքները,

4) ճիշտ է պատրաստում աղաջուր՝ ըստ տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների,

5) աղադրում է պանիրը և/կամ պանրահատիկը` ըստ պանրի տեսակի,

6) իրականացնում է պանիրների խնամք և փաթեթավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուացումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի կտրատել, մշակել պանրի

մակարդվածքը, հեռացնել շիճուկը, ձևավորել և մամլել պանրազանգվածը, աղադրել պատրաստի պանիրը՝ ըստ տեխնոլոգիական

առանձնահատկությունների, այնուհետև խնամել և փաթեթավորել պանիրը:

Արդյուքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հանձնարարականը կատարել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր,

մեխանիկական և ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              6 ժամ

գործնական պարապմունք՝     20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Նեկայացնել պանիրների արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում պանիրների արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն պանիրների արատների, դրանց

առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:



Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նութեր, լաբորատոր գործիքներ,

սարքավորումներ, նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              6 ժամ

գործնական պարապմունք՝      8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՐԱԳԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-017

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  կարագի արտադրության կազմակերպման, պատրաստման և ըստ պայմանների

նրա ապրանքային տեսքի ապահովման  գործընթացների իրականացման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝               34 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 38 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի կարագները, ներկայացնի դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները,

2. իրականացնի սերի մշակում` ըստ կարագի դասի,

3. ստանա կարագի հատիկը, իրականացնի կարագի հատիկի մամլում և պատրաստի կարագի փաթեթավորում,

4. ներկայացնի կարագի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել կարագները, ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կարագների դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կարագի արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիանները,

3) ճիշտ է թվարկում կարագների պատրաստման եղանակները՝ դրանց տարբերությունների բնութագրմամբ

4) թվարկում է հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր կարագների

դասակարգման /աղի,անալի, քաղցր և թթու սերակարագ, Վոլոգոդյան, սիրողական, գյուղացիական, լցոններով, բուտերբրոդային

կարագ և հալած յուղ/, արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաների, կարագների պատրաստման եղանակների

/կարագագոյացման և հարման/, հումքերին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝             8 ժամ

գործնական պարապմունք՝    6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել սերի մշակում` ըստ կարագի դասի

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պաստերացնում սերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում սերի ֆիզիկական և կենսաքիմիական հասունացումը,

3) ճիշտ է կազմակերպում սերի հասունացումը՝ ըստ կարագի տեսակի,

4) ճիշտ է մակարդում սերը, հսկում է մակարդման և հասունացման գործընթացները,

5) ճիշտ է ներկայացնում սերի հարման եղանակները,

6) ճիշտ է ներկայացնում սերի հարման վրա ազդող գործոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարավի պաստերիզացնել,

հասունացնել սերը ըստ կարագի որևէ տեսակի, հսկել հասունացման և հարման գործընթացը՝ ներկայացնելով սերի հարման վրա

ազդող գործոնները /կարագապատրաստիչի պտույտների թիվը, սերի յուղայնությունը, յուղի պաղեցման աստիճանը, սերի

թթվությունը, սերի հարման ջերմաստիճանը/:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումք և օժանդակ նյութեր, մեխանիկական և

ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝            10 ժամ

գործնական պարապմունք՝    14  ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ստանալ կարագի հատիկը, իրականացնել կարագի հատիկի մամլում և պատրաստի կարագի փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ստանում կարագի հատիկը,

2) ճիշտ է կազմակերպում թանի հեռացումը և հատիկի լվացումը,

3) ճիշտ է ընտրում մամլման ռեժիմը` խոնավության կարգավորմամբ,

4) ճիշտ է փաթեթավորում պատրաստի կարագը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարավի ստանալ և լվանալ կարագի

հատիկը, անյուհետեև մամլել այն խոնավության կարգավորմամբ և ճիշտ փաթեթավորել պատրաստի կարագը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե հանձնարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումք, օժանդակ նյութեր, մեխանիկական և

ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              10 ժամ

գործնական պարապմունք՝    14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կարագի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կարագի արատները,

2) թվարկում է արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն կարագի արատների, դրանց



առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝              6 ժամ

գործնական պարապմունք՝     4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԱՂՊԱՂԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-018

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  պաղպաղակի դասակարգման, խառնուրդի կազմի և հատկությունների,

արտադրության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման, պաղպաղակի խառնուրդի ֆրիզերացման, փաթեթավորման  իրականացման

գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 34 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի պաղպաղակները, ներկայացնի խառնուրդների կազմը և հատկությունները,

2. պատրաստի պաղպաղակի խառնուրդներ` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

3. իրականացնի պաղպաղակի խառնուրդի նախապատրաստական աշխատանքներ ֆրիզերացումից առաջ և պահպանի

վերջնական ապրանքային տեսքի ապահովման համար նախատեսված քայլերը,

4. իրականացնի պաղպաղակի խառնուրդի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում ու կոփում,

5. նեկայացնի պաղպաղակի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:



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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել պաղպաղակները, ներկայացնել խառնուրդների կազմը և հատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում պաղպաղակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում պաղպաղակի բաղադրիչների ֆունկցիաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում պաղպաղակի խառնուրդների պատրաստման համար օգտագործվող հումքի և օժանդակ նյութերի

բնութագրերը,

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր պաղպաղակների

դասակարգման /կաթնային, սերուցքային, պլոմբիր, մրգա-պտղային, արոմատիկ և այլն/, հումքերին և օժանդակ նյութերին

ներկայացվող պահանջների, բաղադրիչների ֆունկցիաների /կայունացուցիչներ` ժելատին, ագառ, նատրիումի ալկինատ, պեկտին,

կրախմալ և այլն, համային և բուրումնավետ լցոններ/ վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել պաղպաղակի խառնուրդներ` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պաղպաղակի արտադրության տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է նախապատրաստում հումքը և օժանդակ նյութերը,

3) բաղադրագրով պատրաստում է պաղպաղակի խառնուրդ` պահպանելով քայլերի ճիշտ հաջորդականությունը,

4) պահպանում է խառնուրդների հասունացման համար սահմանաված պայմանները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն

հարցեր պաղպաղակի արտադրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, այնուհետև գործնական

առաջադրանքի միջոցով կհանձնարարվի նախապատրաստել հումքերը, պատրաստել խառնուրդ՝ ըստ նախապես տրված

բաղադրագրի, պահպանելով քայլերի հաջորդականությունը, և հասունացնել այն:



Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և անսխալ կատարում է

գործնական առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր և օժանդակ նյութեր,մեխանիկական և

ջերմամշակման տարբեր սարքավորումներ, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել պաղպաղակի խառնուրդի նախապատրաստական աշխատանքներ ֆրիզերացումից առաջ և պահպանել վերջնական

ապրանքային տեսքի ապահովման համար նախատեսված քայլերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում նախապատրաստական աշխատանքեր ֆրիզերացումից առաջ,

2) ճիշտ է կատարում ֆրիզերացումը` պահպանելով անհրաժեշտ պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի նախապատրաստել

պաղպաղակի խառնուրդը ֆրիզերացման և կատարել ֆրիզերացում՝ պահպանելով անհրաժեշտ պահանջները:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե հանրձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր,մեխանիկական և ջերմամշակման

տարբեր սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել պաղպաղակի խառնուրդի տարայավորում և/կամ փաթեթավորում ու կոփում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում է պաղպաղակի տարայավորման և/կամ փաթեթավորման տեսակները,

2) հետևում է պաղպաղակի տարայավորման և/կամ փաթեթավորման աշխատանքներին,

3) վերահսկում է կոփման գործընթացը` պահպանելով սառեցման պայմանները:



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարավի իրականացնել պաղպաղակի

տարայավորում և/կամ փաթեթավորում՝ ըստ պաղպաղակի տեսակի և հսկել կոփման գործընթացը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռքբերված, երբ հանձնարարականը կատարվել է անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, հումքեր,մեխանիկական և ջերմամշակման

տարբեր սարքավորումներ և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Նեկայացնել պաղպաղակի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում պաղպաղակի արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն պաղպաղակի արատների,

դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել տեսական և գործնական պարապմունքների ձևով: Ուսուցման

ընթացքում երաշխավորվում է օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր և թեսթային

առաջադրանքներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝             2 ժամ

գործնական պարապմունք՝   4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՊԱՀԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-019

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պահածոյացման և չորացման սկզբունքների  կաթնային պահածոների



դասակարգման,  դրանց արտադության տեխնոլոգիայի և կազմակերպման, ըստ պայմանների նրա ապրանքային տեսքի

ապահովման  գործընթացների իրականացման գործնական հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի կաթնային պահածոները, ներկայացնի դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան,

2. պատրաստի կաթնային պահածոներ` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

3. իրականացնի կաթնային պահածոների տարայավորում և/կամ փաթեթավորում,

4. նեկայացնի կաթնային պահածոների արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել կաթնային պահածոները, ներկայացնել դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է պահածոյացման և չորացման հիմունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթնային պահածոների տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կաթնային պահածոների արտադրության ընդհանուր տեխնոլոգիան

4) ճիշտ է ներկայացնում լցոններով և առանց լցոնների խտացրած կաթի արտադրության տեխնոլոգիան,

5) ճիշտ է բնութագրում չոր կաթի, չոր սերի և չոր կաթնաթթվային մթերքների արտադրության տեխնոլոգիան,

6) ճիշտ է ներկայացնում չոր կաթնամթերքների (նաև դիետիկ) արտադրության տեխնոլոգիան,

7) ճիշտ է ներկայացնում պրոբիոտիկների արտադրության տեխնոլոգիան:

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

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները պահածոյացման և չորացման հիմունքների, կաթնային



պահածոների տեսակների, դրանց արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաների, պրոբիոտիկների արտադրության

տեխնոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքները: Գործնական հանձնարարություն կատարելով՝ ուսանողը պետք է կարողանա

տարբերակի կաթնային պահածոները, կատարի անհրաժեշտ փորձեր և հաշվարկներ:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին և կատարում

հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, լաբորատոր միջոցներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել կաթնային պահածոներ` պահպանելով տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում կաթնային պահածոների պատրաստման համար անհրաժեշտ հումքը և օժանդակ նյութերը,

2) բաղադրագրով պատրաստում է խառնուրդ,

3) կարգավորում և հետևում է կաթնային պահածոների պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացների ջերմային ռեժիմներին,

4) կատարում է հոմոգենացում` ըստ անհրաժեշտության,

5) ճիշտ է կատարում կաթնային խառնուրդի խտացում  կամ չորացում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարավի

նախապատրաստել կաթնային պահածոների պատրաստման համար անհրաժեշտ հումքը և օժանդակ նյութերը, բաղադրագրով

պատրաստել խառնուրդ, կարգավորել և հետևել կաթնային պահածոների պատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացների

ջերմային ռեժիմներին, կատարել հոմոգենացում` ըստ անհրաժեշտության և կազմակերպել խտացման և/կամ չորացման

գործընթացները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր,

սարքավորումներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իրականացնել կաթնային պահածոների տարայավորում և/կամ փաթեթավորում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթնային պահածոների փաթեթավորման համար նախատեսված ձևերը և առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է կատարում կաթնային պահածոների փաթեթավորում և /կամ տարայավորում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի որևէ կաթնային

պահածոյին համար կատարել փաթեթավորման և/կամ տարայավորման աշխատանքներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարել հանձնարարությունները։

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական, նորմատիվային և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր,

սարքավորումներ:

Ցանկալի կլինի գործնական պարապմունքների մի մասն անցկացնել արտադրությունում:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել կաթնային պահածոների արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում կաթնային պահածոների արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն կաթնային պահածոների

արատների, դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Դասավանդման համար անհրաժեշտ

է ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԹՆԱՅԻՆ ՀԻՄՔՈՎ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՆՆԴԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-020

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթնային հիմքով մանկանան սննդի արտադրության տեխնոլոգիական

գործընթացների, արտադրությանը, անձնակազմին, սարքավորումներին,  կիրառվող հումքին ներկայացվող հատուկ պահանջների,

երեխաների համար մանկական սննդի դերի վերաբերյալ գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

տեսական ուսուցում՝           30 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 42 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի մանկական սննդի դասակարգումը, դրա առանձնահատկությունները,

2. ներկայացնի մանկական սննդի արտադրությանը, հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները,

3. ներկայացնի կաթնային հիմքով մանկական սննդի պատրաստման տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները,

4. նեկայացնի մանկական սննդի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանկական սննդի դասակարգումը, դրա առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկական սննդի տեսակները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մայրական կաթի կազմը և դրա առանձնահատկությունները՝ համեմատելով կովի կաթի հետ,

3) ճիշտ է ներկայացնում մանկական սնունդ համարվող մթերքների կազմի և հատկությունների առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և թեստային առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

մանկական սննդի դասակարգման /չոր,հեղուկ և մածուկի ձևով/, կազմի և հատկությունների, մայրական և կովի կաթի



առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանել հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մանկական սննդի արտադրությանը, հումքին և օժանդակ նյութերին ներկայացվող պահանջները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում մանկական սննդի արտադրական միջավայրին ներկայացվող հատուկ պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանկական սննդի արտադրությունում օգտագործվող սարքավորումներին ներկայացվող հատուկ

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի հիգիենային ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում մանկական սննդի արտադրությունում օգտագործվող հումքի և նյութերի տեսակները, դրանց ներկայացվող

պահանջները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր մանկական սննդի

արտադրական միջավայրին սարքավորումներին, անձնական հիգիենային, օգտագործված հումքին և նյութերին ներկայացվող

հատուկ պահանջների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում անսխալ է պատասխանել հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն և դիդակտիկ նյութեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կաթնային հիմքով մանկական սննդի պատրաստման տեխնոլոգիան և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կովի կաթի կազմը մայրական կաթի կազմին մոտեցնելու վերամշակման եղանակաները,

2) ճիշտ է բնութագրում մանկական սննդի ընդհանուր արտադրական գործընթացները և դրանց առանձնահատկությունները,

3) ներկայացնում է ըստ բաղադրագրի խառնուդի պատրաստման քայլերի հաջորդականությունը



4) ներկայանցնում է մանկական սննդի փաթեթավման և /կամ տարայավորման սկզբունքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

կովի կաթի կազմի վերամշակման  եղանակների, մանկական սննդի ընդհանուր արտադրական գործընթացների և դրանց

առանձնահատկությունների, խառնուրդների պատրաստման սկզբունքների, մանկական սննդի փաթեթավման և /կամ

տարայավորման սկզբունքների վերաբերյալ: Ինչպես նաև ուսանողին կհանձնարարվի ըստ բաղադրագրի պատրաստել և

վերամշակել խառնուրդը՝ պահպանելով քայլերի հաջորդականությունը, այնուհետև կատարել տարայավորում և/կամ

փաթեթավորում:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել  հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր, սարքեր և սարքավումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Նեկայացնել մանկական սննդի արատները, դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում մանկական սննդի արատները,

2) թվարկում է  արատների առաջացման պատճառները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առաջացած  արատների կանխարգելման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռք բերումը կստուգվի գործնական առաջադրանքի միջոցով, որտեղ ներառված կլինեն մանկական սննդի արատների,

դրանց առաջացման պատճառների և կանխարգելման մեթոդների վերաբերյալ հանձնարարություններ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված,եթե ուսանողը գործնական աշխատանքը կատարել է հիմնականում անսխալ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,թեստեր, իրավիճակային խնդիրներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔԻՑ ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՂ ԿԱԹՆԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»



Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-021

Մոդուլի նպատակը Ուսանողի մոտ ձևավորել երկրորդային հումքի և դրանից պատրաստվող կաթնամթերքների արտադրության կազմակերպման և

տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 30 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿԹՏԽ-5-13-012 «Կաթի ընդունման և վերամշակման

տեխնոլոգիա», ԿԹՏԽ-5-13-008 «Կաթի և կաթնամթերքների տեղափոխման, լցման, պատրաստման, տարայավորման,

փաթեթավորման սարքավորումներ և հոսքագծեր» մոդուլները:

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. դասակարգի երկրորդային հումքերը, ներկայացնի դրանց ստացման պայմանները,

2. ներկայացնի երկրորդային հումքից ստացված ըմպելիքների, անարատ կաթի փոխարինիչների արտադրության ընդհանուր և

մասնավոր տեխնոլոգիան,

3. ներկայացնի շիճուկից պատրաստվող կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիաները և առանձնահատկությունները,

4. ներկայացնի թանից և զտած կաթից ստացված կաթնամթերքների պատրաստման տեխնոլոգիան:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել երկրորդային հումքերը, ներկայացնել դրանց ստացման պայմանները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում երկրորդային հումքերը (շիճուկ, թան, զտած կաթ),

2) ներկայացնում է երկրորդային հումքի ստացումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր երկրորդային հումքերի

դասակարգման /շիճուկ, թան, զտած կաթ/ և դրանց ստացման վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանել հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել երկրորդային հումքից ստացված ըմպելիքների, անարատ կաթի փոխարինիչների արտադրության ընդհանուր և

մասնավոր տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երկրորդային հումքից պատրաստվող ըմպելիքների արտադրության ընդհանուր և մասնավոր

տեխնոլոգիաները,

2) ճիշտ է բնութագրում անարատ կաթնամթերքների փոխարինչների արտադրության ընդհանուր և մասնավոր տեխնոլոգիաները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և թեստային առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

երկրորդային հումքից պատրաստվող ըմպելիքների և անարատ կաթի փոխարինիչների արտադրության ընդհանուր և մասնավոր

տեխնոլոգիաների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, թեստեր:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝            6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել շիճուկից պատրաստվող կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիաները և առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կաթնաշաքարի արտադրության տեխնոլոգիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում կազեինի արտադրության տեխնոլոգիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում շիճկակարագի արտադրության տեխնոլոգիան,

4) ճիշտ է ներկայացնում չոր շիճուկի արտադրության տեխնոլոգիան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և թեստային առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

շիճուկից պատրաստվող կաթնակթերքների արտադրության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել  հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր,թեստեր:



Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել թանից և զտած կաթից ստացված կաթնամթերքների պատրաստման տեխնոլոգիան

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թանից պատրաստվող կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիան,

2) ճիշտ է ներկայացնում զտած կաթից պատրաստվող կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիան,

3) ճիշտ է ներկայացնում մածկանման կաթնամթերքների արտադրության տեխնոլոգիան:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը կստուգվի հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կառաջադրվեն հարցեր

թանից և զտած կաթից ստացված կաթնամթերքների պատրաստման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: Ինչպես նաև կհանձնարարվի

թանից կամ զտած կաթից պատրաստել որևէ տեսակի կաթնամթերք՝ նախապես տալով բաղադրագիրը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարել  հանձնարարությունները:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում երաշխավորվու է

օգտագործել ուսումնամեթոդական գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հումքեր և օժանդակ նյութեր, սարքեր և սարքավորումներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

գործնական պարապմունք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԿԹՏԽ-5-13-022

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել արտադրության համար անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ հաշվետվությունների

և պահանջագրերի կազմելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

տեսական ուսուցում՝          24 ժամ

գործնական աշխատանք՝   30 ժամ

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

Ուսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. կազմի և ներկայացնի հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ,



2. կազմի և ներկայացնի պահանջագիր անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ,

3. կազմի ընդունման-հանձման ակտեր:

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

մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել և ներկայացնել հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ուսումնասիրություն կազմակերպությունում առկա ռեսուրսների վերաբերյալ,

2) ճիշտ է կազմում հաշվետվություն ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ,

3) ճիշտ է կատարում ներկայացված հաշվետվությունների արխիվացում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կտրվի մի շարք հարցեր կազմակերպության ռեսուրսների` ընդունված, օգտագործված, մնացորդ և վնասված

ռեսուրսների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի նաև պայմանական կազմակերպության համար կազմել հաշվետվություն ընդունված,

օգտագործված, մնացորդ և վնասված ռեսուրսների վերաբերյալ, որից հետո կհանձնարարվի արխիվացնել այն, կամ ներկայացնել

արխիվացման ձևերը:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե ըստ կատարման չափանիշների հարցերին տրված են ճիշտ պատասխաններ և

հաշվետվությունը կազմված է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով:Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ՀՀ օրենսդրական ակտեր, ձևանմուշներ, խնդիրներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝         10 ժամ

գործնական աշխատանք՝   12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել և ներկայացնել պահանջագիր անհրաժեշտ ռեսուրսների վերաբերյալ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշարկում անհրաժեշտ ռեսուրսները արտադրության կազմակեպման համար,

2) ճիշտ է կազմում պահանջագիր` ըստ ռեսուրսների անհրաժեշտ չափաքանակի:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի իրավիճակային խնդիր, որով նա ըստ իրավիճակի կորոշարկի արտադրության համար անհրաժեշտ

ռեսուրսների քանակը և կկազմի դրանց համար պահանջագիր:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարված է ճիշտ և ուսանողը կարողանում է հիմնավորել

առաջադրանքի իր լուծումը:



Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով:Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն, ձևանմուշներ, խնդիրներ:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝           10  ժամ

գործնական աշխատանք՝   12  ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել ընդունման-հանձման ակտեր

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ընդունման-հանձման ակտերի նշանակությունը,

2) ներկայացնում է ընդունման-հանձման ակտերի  կազմման սկզբոււնքները,

3) կազմում է ընդունման-հանձնման ակտեր:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին կհանձնարարվի տարբեր իրավիճակների համար կազմել ընդունման-հանձնման ակտեր՝ պահպանելով դրանց

կազմման սկզբունքները:

Արդյունքը կհամարվի ձեռք բերված, եթե առաջադրանքը կատարվել է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունը և

ռեսուրսները

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական ու գործնական պարապմունքների միջոցով: Դասավանդման համար անհրաժեշտ է

ունենալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն:

Ուսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում՝           4 ժամ

գործնական աշխատանք՝   6 ժամ


