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__________________________________________
Ուսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
«Դերասան» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՄԲ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` «Դերասանական արվեստ»

Ð²êî²îàôØ ºØ

îÜúðºÜ

_______________
(³½·³ÝáõÝ, ³ÝáõÝ)

§___¦_________20_Ã©

__________________________________________
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ

àôêàôØÜ²Î²Ü   äÈ²Ü
2-59.11.02.01-4 «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ» àð²Î²ìàðØ²Ø´ Ø²êÜ²¶ºîÆ ä²îð²êîØ²Ü

Ø²êÜ²¶ÆîàôÂÚàôÜÀ` 2-59.11.02 «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՍՈՒՐԱ»

ÎðÂàôÂÚàôÜÀª ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Ø²êÜ²¶ºîÆ àð²Î²ìàðàôØÀ ª ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՍՈՐ

ÎðÂàôÂÚ²Ü ÐÆØøÀª ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ

àôêàôòØ²Ü îºìàÔàôÂÚàôÜÀª 3 տարի

ÎðÂàôÂÚ²Ü ÒºìÀª Առկա
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III. àôêàôØÜ²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÆ äÈ²ÜÀ

N
²é³ñÏ³Ý»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Ùá¹áõÉÝ»ñÁ

²ï»ëï³íáñáõÙ Áëï
ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ

àõë³ÝáÕÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý µ»éÝí³ÍáõÃÛáõÝÁ
(Å³Ù)

´³ßËáõÙÝ Áëï Ïáõñë»ñÇ ¨ ÏÇë³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ
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1. ÀÜ¸Ð²Üàôð ÐàôØ²ÜÆî²ð,  êàòÆ²È-îÜîºê²¶Æî²Î²Ü ºì
ÀÜ¸Ð²Üàôð ´Ü²¶Æî²Î²Ü

1.1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3,4տ 72 54 18 34 38
1.2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 5,6տ 54 44 6 4 24 30
1.3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3,4տ 54 48 6 34 20
1.4 Իրավունքի հիմունքներ 5տ 36 30 36
1.5 Պատմություն 3,4տ 54 48 6 34 20
1.6 Ռուսաց լեզու 3,4տ 72 12 60 34 38
1.7 Օտար լեզու 3,4տ 72 16 56 34 38
1.8 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 172 6 166 32 36 24 32 24 24
1.9 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 3տ 36 28 8 36
1.10 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր
4տ

18 18 18

ÀÜ¸²ØºÜÀ 640 304 320 16 238 208 84 62 24 24
2. ²è²Üòø²ÚÆÜ ÐØîàôÂÚàôÜÜºð

2.1 Հաղորդակցություն 3տ 36 18 18 36
2.2 Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր

հմտություններ
4տ

54 24 30 54

2.3 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 20 16 36
2.4 Համակարգչային օպերատորություն 3տ 54 20 34 54

ÀÜ¸²ØºÜÀ 180 82 98 126 54
3. ÀÜ¸Ð²Üàôð Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü
3.1 Արվեստի պատմություն 3 72 58 14 72
3.2 Մշակութաբանություն 4 72 50 22 72
3.3 Կինոյի պատմություն 4տ 72 50 22 72
3.4 Թատրոնի պատմություն 5 72 60 12 72
3.5 Նկարչական ձևավորում 4 72 20 52 72
3.6 Դրամատուրգիա 3 54 40 14 54
3.7 Գեղագիտություն 3տ 54 42 12 54
3.8 Լուսանկարչություն 4տ 72 12 60 72
3.9 Կինո և հեռուստաօպերատորության հիմունքներ 5 90 50 40 90
3.10 Մասնագիտական օտար լեզու 5տ 54 30 24 54
3.11 Իրավական ապահովում 6տ 54 40 14 54
3.12 Ձեռնարկատիրության հիմունքներ 7տ 72 50 22 72

ÀÜ¸²ØºÜÀ 810 512 298 180 288 144 126 72
4. Ð²îàôÎ Ø²êÜ²¶Æî²Î²Ü
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4.1 Օպտիկայի հիմունքներ 4տ 72 50 22 72
4.2 Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ 5տ 72 50 22 36 36
4.3 Լույսի և գույնի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական ընկալում 5,6տ 72 50 22 72
4.4 Լուսային սարքեր և սարքավորումներ 6 72 50 22 72
4.5 Հեռուստա և կինոտեխնիկա 6 72 12 60 72
4.6 Լուսային սարքերի և սարքավորումների շահագործում 7 72 12 60 72
4.7 Լուսային վահանակների կառուցվածքը 7 72 60 12 72
4.8 Լուսային վահանակների շահագործում 8 72 12 60 72
4.9 Լուսային ռեժիսորի աշատանքը ստեղծագործական խմբի

հետ
7տ 72 30 42

72

4.10 Կինո և հեռուստատաղավարի լուսավորություն 8տ 90 30 60 90
4.11 Ճարտարապետական նախագծերի լուսավորություն 8տ 72 40 32 72
4.12 Բեմի լուսավորություն 8 90 20 70 90
4.13 Համակարգչային մոդելավորում 6տ 90 40 50 90
4.14 Լուսային սարքերի շահագործման անվտանգություն 8տ 72 60 12 72

ÀÜ¸²ØºÜÀ 1062 516 516 72 108 270 216 396

5. ÀÜîðàìÆ 294 32 24 140 86 12
6. ä²Ðàôêî²ÚÆÜ  Ä²Øºð 110 26 50 34

ÀÜ¸²ØºÜÀ 3096 576 648 432 576 432 432
ÊàðÐð¸²îìàôÂÚàôÜÜºð 300

Þ³µ³Ãí³ Å³Ù»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 36 36 36 36 36 36
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IV. Ü²Ê²êÆð²Î²Ü ²è²ðÎ²Üºð
N VII. ²ÜÐð²ÄºÞî Î²´ÆÜºîÜºðÆ, È²´àð²îàðÆ²ÜºðÆ ºì

²ðÐºêî²ÜàòÜºðÆ ò²ÜÎÀ
1 Գունատեսություն Î²´ÆÜºîÜºð

2 Սպորտային համալիրների և մարզահրապարակների
լուսավորություն

1 ³)հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների,

3 Զանգվածային միջոցառումների լուսավորում 2 բ) օտար լեզուների,
4 3 գ) հումանիտար առարկաների,

4 դ) սոցալ-տնտեսագիտական առարկաների,
V. äð²ÎîÆÎ² ÎÇë³ÙÛ³Ï Þ³µ³Ã 5 ե) անվտանգության և առաջին օգնության,

1 Ուսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ 3, 4 3 6 զ) անհատական համակարգիչների:
2 Ուսումնական պրակտիկա առանց տեսական ուսուցման 4,5,6,7,8 19

3 Նախավարտական պրակտիկա 8 3

ÀÜ¸²ØºÜÀ 25

VI. àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü ²ØöàöÆâ ²îºêî²ìàðàôØ

Հունիսի 8-ից 28-ը շրջանում
Մեկ համալիր պետական քննություն՝ ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ

մասնագիտական մոդուլներից

È²´àð²îàðÆ²Üºð
1 ³)լուսանկարչական ստուդիա
2 բ) համապատասխան /տեխնիկայով/ համակարգչային ծրագրերով

հագեցած լսարան` մոնտաժային, լուսային և հնչուհային ձևավորումների
իրականացման համար,

3 դ) դահլիճ` կինոէկրանով:
²ðÐºêî²ÜàòÜºð

1

Ø²ð¼²Î²Ü Ð²Ø²ÈÆð
³)մարզադահլիճ,

µ)մարզահրապարակ

VIII. àôêàôØÜ²Î²Ü äÈ²ÜÆ ä²ð¼²´²ÜàôØÜºð
1. àôë³ÝáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ëïáõ·»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³Ý  ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ  í»ñ³ÑëÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý

³ÝóÏ³óí»É ³é³ÝÓÇÝ  ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ ÁÝÃ³óÇÏ /ÙÇç³ÝÏÛ³É/  ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ëïáõ·³ñùÝ»ñ, ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: êïáõ·³ñùÝ»ñÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª ï³ñµ»ñ³Ïí³Í, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý ³é³ñÏ³ÛÇ /Ùá¹áõÉÇ/
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: Àëï ³é³ñÏ³Ý»ñÇ /Ùá¹áõÉÝ»ñÇ/ª ëïáõ·áÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý  ËáñÑáõñ¹Á: øÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³ñ·Á
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:

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

3. Ü³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÁ ¨ áõëáõóÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,µ³Ûó áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ß³µ³ÃÁ  4 Å³Ù, áñáßáõÙ ¿ ùáÉ»çÁ: ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í
Ý³Ë³ëÇñ³Ï³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Íñ³·ÇñÁ  Ñ³ëï³ïáõÙ  ¿ ùáÉ»çÇ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á:

4. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Íñ³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ÝÛáõÃÁ  Ï³ñáÕ ¿ Çñ³óí»É  Ý³¨ ³ñï³áõëáõÙÝ³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ  Ó¨»ñáíª Ù³ñ½³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõÙ, ë»ÏóÇ³Ý»ñáõÙ, ËÙµ³ÏÝ»ñáõÙ:
5. àôëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÁ, »ÉÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»Éª å³ñï³¹Çñ å³Ñå³Ý»Éáí ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý, Ùá¹áõÉÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý, åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ, ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç
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ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ:
6. ²ÙµÇáÝÝ»ñÇ, ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý /óÇÏÉ³ÛÇÝ/ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ  Ý»ñÏ³Û³óñ³Í ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ó¨Á  Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á:
7. ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÇ Å³Ù»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
8. ä³Ñáõëï³ÛÇÝ Å³Ù»ñÁ  ïÝûñÇÝáõÙ ¿ ùáÉ»çÁª  áõëáõÙÝ³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç áñáßÙ³Ùµª ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·Ç å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
9. àôëáõÙÝ³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ³ÝóÏ³óí»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, Ï³Ù ï»ë³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³çáñ¹³µ³ñª å³Ñå³Ý»Éáí  åÉ³Ýáí  Ý³Ë³ï»ëí³Í Å³Ù³ù³Ý³ÏÁ: äñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý  Å³ÙÏ»ïÁ

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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԱՀ-Հ 05-13-001

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 ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 18 ժամ

Գործնական աշխատանք` 18 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. 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։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել հաղորդակցության դերն ու նշանակությունը անձնական և

մասնագիտական նպատակների իրականացման համար:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար

հաջողությունների համար,

բ. ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները,

գ. ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

դ. շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

ե. 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
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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 ԵՎ 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` 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

բ.բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին,

գ.հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,

դ.ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ,

հաճոյախոսում է,

ե.մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունա-

կականությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային

խաղերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձ-

նարարվում 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 ԵՎ 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` 4 ժամ

Գրծնական աշխատանք`4 ժամ
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

բ. կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,

գ. օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝

նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

դ. կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

ե.վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

զ. բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

է. 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 ԵՎ 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` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ

հաստեատիրոջ,

բ. ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,

գ. առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,



12

դ.օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու

և շահադրդելու համար,

ե. ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է

տեսակետներ,

զ. պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

դ.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 հանձ-

նարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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` 2 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ

շարունակական գործընկերության համար:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ,

հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն),

բ. հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

գ. հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու

համար,

դ. օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու

և շահադրդելու համար,

ե. հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

զ. ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:
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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 ԵՎ 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` 4 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, ընթա-

ցիկ 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 ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 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.
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1. փնտրի և գտնի աշխատանք,

2. հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3. արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4. ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Փնտրել և գտնել աշխատանք;

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

բ. կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական

աշխատատեղը (երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիա-

ները,

գ. ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

դ. ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատաս-

խանությունը,

ե. 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 հարաբերու-

թյուններ 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 գործո-

ղությունները։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի ինքնակենսագրություն (CV)

և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել համոզիչ՝ տվյալ աշխա-

տատեղում իր համապատասխանության հարցում։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում

է բոլոր հանձնարարությունները և առաջադրանքները։

ՄԵԹՈԴԱԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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։
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ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական

մթնոլորտ:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին

ներկայացվող հիմնական պահանջները,

բ. հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրա-

մադրվածությունը,

գ. ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ

հաղորդակցվելու օրինակներ,

դ. առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության

դրսևորումներ,

ե. 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։

ՄԵԹՈԴԱԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմա-

տիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
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ա. ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային

աշխատանիքի և միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

բ. ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և խնդիրների լուծման մեթոդ-

ները,

գ. դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վար-

քագծի դրսևորման,

ե. առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակ-

ներում,

զ. կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահման-

ման, 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 դերա-

յին 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 կատար-

ման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների գերադրում կամ ստորա-

դասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։

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

բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

բ. բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորու-

թյունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

գ. բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատան-

քային հաջողությունների հասնելու գործում,
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դ. ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերա-

դասության 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 կատա-

րելագործման, 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։

ՄԵԹՈԴԱԲՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈւՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԱՀ-ԱԱՕ-5-13-001

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ `

Սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտան-

գության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և

աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական

վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու և առաջին օգնություն  ցուցա-

բերելու  կարողություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 36 ժամ

Տեսական ուսուցում` 20 ժամ

Գործնական պարապմունք` 16 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է.

1. ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության

կանոնները,
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2. կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին

համապատասխան,

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

4. ցուցաբերի առաջին օգնություն:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում

անվտանգության կանոնները:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և

պահպանման անհրաժեշտությունը,

բ.  ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների

պահանջները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության

կանոնները,

ե. ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության

կանոնները,

զ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

է. 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, պատասխանա-

տվությունը։

5. կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

կատարում հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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`  6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին

համապատասխան:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ներկայացնում է մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա

ազդող գործոնները, (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-

հոգեբանական),

բ. ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման,

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),

գ· ներկայացնում է  աշխատանքի համար անհրաժեշտ  նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,

դ. ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառում-

ները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատունակության վրա ազդող գործոնների, սանի-

տարահիգիենիկ նորմերի և դրանց պահպանման պահանջների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայաց-

նել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև ա-

նհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն ուղղված միջոցա-

ռումներ։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

կատարում հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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` 6 ժամ

գործնական աշխատանք`     6 ժամ
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության

միջոցառումներ;

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա· ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և

հետևանքները,

բ· ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

գ· ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչա-

փահասներ և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման

սահմանված միջոցառումները,

դ. 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 ԵՎ 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` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ցուցաբերել առաջին օգնություն:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության  հիմնական կանոններին,

բ· ճիշտ է ներկայացնում առաջին օգնության գործողությունների քայլերը,

գ. կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն,

գ. կատարում է արյան հոսքի դադարեցման և բաց վնասվածքների  վիրակապման գործողություն,

դ. կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն

ցուցաբերելու գործողություններ,

ե· կատարում է  վիրակապման և անշարժացման գործողություն՝ տարբեր կոտրվածքների դեպքում,
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զ. 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 ԵՎ 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` 2 ժամ

գործնական աշխատանք`      6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ՝ ԱՀ-ՀՕ-5-13-001

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝

Զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային հնարավորու-

թյունները կիրառելու առաջնային կարողությունները, աշխատանքային գործունեության ընթացքում և

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասեն-

յակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարո-

ղությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏևՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 54 ժամ

Տեսական ուսուցում` 20 ժամ

Գործնական աշխատանք` 34 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,
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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. Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում  և օպերացիոն

համակարգի կիրառում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. տիրապետում է համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչներին,

բ. տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական պայմաններին,

գ. տիրապետում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերին (printer, scaner, projector,

fax, պատճենման սարք և այլն),

դ. ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

ե. ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsost office),

զ. կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

է. օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

ը. ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում  և տեղադրում է

առաջադրված վայրում

թ. 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր,

համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքեր։
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,

բ. մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,

գ. կարողանում է տեղաշարժել տեքստային ցուցիչը տեքստի մեջ կատարելով ուղղումներ, ջնջումներ,

լրացումներ,

դ. կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝ փոխելով տողերի դասա-

վորությունը, միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները

լուսանցքներից,

ե. 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 կատա-

րելով  նույն գործառույթը։

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

և ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 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. Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ներկայացնում է աղյուսակներ կազմելու համապատասխան ծրագրերը և նախապատրաստում

դրանք,

բ. կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

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

դ. փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

զ. ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:



24

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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

բ. գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանի պատրաստի

ձևերը,

գ. գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

դ. ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը

փոխելով,

ե. խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

զ. գծագրում է տեքստային բլոկներ,

ը. 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրա-

գրերով:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ներկայացնում է ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը,

գ. մուտքագրում է տեքստ, թվային արժեքներ և կատարում պարզ գործողություններ,

դ. ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով,

ե. կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության

համար,

ե. 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Աշխատել համացանցում:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը,

բ. օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

գ. ներկայացնում է History, Favorites, Stop, Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների

նշանակությունը,

դ. փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և

բաց ցանցերից),
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ե. կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները,

զ. գրանցվում է  էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում  և այլ կայքերում,

է. 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-001

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել.

 գիտելիքներ արվեստի տեսակների, ժանրերի և ոճերի վերաբերյալ,

 ընդհանուր գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության ձևավորման և

զարգացման վերաբերյալ, արվեստի դերի գնահատման և կիրառման ունակություն:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 58 ժամ։

Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝ Չկան

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Ներկայացնել արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար

2.Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը

3.Ներկայացնել արվեստի զարգացման փուլերը

4.Ներկայացնել միջին դարերի և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական բնութագիրը
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5.Ներկայացնել արվեստի ոճերը

6.Կատարել իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն

7.Ներկայացնել հայ արվեստի պատմութան ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման

համար

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում արվեստի անգնահատելի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում,

բ. ճիշտ է ներկայացնում հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի

վերաբերյալ,

գ. ճիշտ է սահմանում հասարակության զարգացման վրա արվեստի տարբեր ճյուղերի ազդե-

ցությունը,

դ. ճիշտ է տիրապետում մշակույթների հիմնական առանձնահատկությունները բացահայտող հիմնա-

վոր տեղեկատվության,

ե. ճիշտ է ներկայացնում հասարակության կենսամակարդակի և արվեստի տարբեր ճյուղերի զար-

գացման փոխկապակցվածությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում հասա-

րակության զարգացման վրա արվեստի տարբեր ճյուղերի ազդեցությունը, մշակույթների հիմնական

առանձնահատկությունները, հասարակության կենսամակարդակի և արվեստի տարբեր ճյուղերի զարգաց-

ման փոխկապակցվածությունը:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է պա-

տասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում:

Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության

դեպքում` տեսաֆիլմեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем,

дневников, речей и трактатов (тт. I-III, М.: Изогиз, 1933-1934/38; 2-е изд., тт. I-V, М: Искусство, 1965-1969,

“История Искусств. Западноевропейское Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти томах”. Под ред.

Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։
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Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում արվեստի տեսակները, դրանց զարգացման փուլերը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները,

գ. ճիշտ է մեկնաբանում նախընտրած որևէ ստեղծագործություն:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում արվեստի

տեսակները, ժանրերի և ոճերի տարբերությունները, դրանց զարգացման փուլերը:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, տեսաֆիլմեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем,

дневников, речей и трактатов (тт. I-III, М.: Изогиз, 1933-1934/38; 2-е изд., тт. I-V, М: Искусство, 1965-1969,

“История Искусств. Западноевропейское Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти томах”. Под ред.

Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել արվեստի զարգացման փուլերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում նախնադարյան և հին աշխարհի արվեստի առանձնահատկությունները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում քարի և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում Եգիպտոսի, Առաջավոր Ասիայի, Եգեյան, Հունական արվեստների

ընդհանուր նկարագրերը,

դ. ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունակաստանի, Հին Հռոմի և հելլենիստական շրջանների արվեստի

զարգացման առանձնահատկությունները,

ե. ճիշտ է ներկայացնում հայ արվեստի զարգացման միտումները հելլենիստական շրջանում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում

նախնադարյան և հին աշխարհի, Եգիպտոսի, Առաջավոր Ասիայի, Եգեյան, Հունական արվեստների
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ընդհանուր նկարագրերը, Հին Հունակաստանի, Հին Հռոմի և հելլենիստական շրջանների արվեստի

զարգացման առանձնահատկությունները:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, տեսաֆիլմեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем,

дневников, речей и трактатов (тт. I-III, М.: Изогиз, 1933-1934/38; 2-е изд., тт. I-V, М: Искусство, 1965-1969,

“История Искусств. Западноевропейское Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти томах”. Под ред.

Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել միջին դարերի և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական

բնութագիրը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում եվրոպական արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները

քրիստոնեության ընդունումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում /Բյուզանդիա, Արևմտյան և

կեննտրոնական Եվրոպա/,

բ.ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական առանձնահատ-

կությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը,

դ. ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում եվրոպական,

հայ միջնադարյան, Վերածննդի շրջանի արվեստների զարգացման առանձնահատկությունները,

Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պա-

տասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 70%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, տեսաֆիլմեր:



30

Անհրաժեշտ գրականություն՝ В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев

А.А., 2001, ՞Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих՞. Вазари Д. (2008,

1278с.), “История Искусств. Западноевропейское Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти

томах”. Под ред. Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել արվեստի ոճերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում Կլասիցիզմի շրջանի արվեստի բնութագիրը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքերին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում Կլասիցիզմի,

Բարոկկո և Ռոկոկո արվեստների զարգացման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև ժամանակա-

շրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 70%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, տեսաֆիլմեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев

А.А., 2001, ՞Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих՞. Вазари Д. (2008,

1278с.), “История Искусств. Западноевропейское Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти

томах”. Под ред. Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Կատարել իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլու-

ծություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է պարզաբանում Իմպրեսիոնիզմի առաջացաման նախադրյալները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում այդ շրաջանի հիմնական ներկայացուցիչներին և հայտնի ստեղծագոր-

ությունները,

գ. ճիշտ է կատարում ստեղծագործության վերլուծությունը և մեկնաբանությունը:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում Իմպրեսիո-

նիզմի շրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին և հայտնի ստեղծագորությունները

կատարում ստեղծագործության վերլուծությունը և մեկնաբանությունը:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, տեսաֆիլմեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ В мире искусства. Словарь основных терминов. Ред. Мелик-Пашаев

А.А., 2001, Энциклопедия импрессионизма. Л. Ришар. 2003, “История Искусств. Западноевропейское

Искусство”, “Всеобщая история искусств в 6-ти томах”. Под ред. Чегодаева А.Д. (1956 - 1966гг.).

Мировое искусство. Импрессионизм. 2006.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Ներկայացնել հայ արվեստի պատմութան ձևավորման և զարգացման առանձ-

նահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում Հայկական մանրանկարչության, ճարտարապետության, դեկորատիվ-

կիրառական և խաչքարային արվեստների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները:

բ. ճիշտ է ներկայացնում XIX դ. հայ արվեստի հիմնական ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղ-

ծագործությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում XX դ հայ արվեստի հիմնական բնութագիրը,

դ. ճիշտ է մեկնաբանում ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտումները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով.

Ուսանողը կարող է ներկայացնել արվեստի պատությանը վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2-3 համակարգչային էջ):

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողը ներկայացնում է Հայկական մանրանկարչության,

ճարտարապետության, դեկորատիվ-կիրառական և խաչքարային արվեստների ձևավորման և զարգաց-

ման օրինաչափությունները XIX-XX դդ., ինչպես նաև ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտում-

ները:
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Ուսումնական ռեսուրսներից անհրաժեշտ են` ուսումնական գրականություն, ցուցադրական պիտույք-

ներ (պաստառներ, սխեմաներ), ցանակալի է էլեկտրոնային ձևով, արվեստի պատմության  զարգացման

տարբեր ժամանակահատվածներ:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Արարատ Աղասյան, Հայ արվեստի պատմություն, Երևան, 2009:

Հրավարդ Հակոբյանև ուրիշներ, Հայ արվեստի պատմություն,<<Զանգակ 97>> , 2009:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` «ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>>

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-002

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել

 ընդհանուր գիտելիքների մշակութաբանության ծագման, զարգացման վերաբերյալ,

 մշակութային արժեքների բազմացման, պահպանման ու փոխանցման գործում սեփական մասնակ-

ցությունը ունենալու պահանջ,

 պատկերացումներ տարբեր ժողովուրդների կողմից ստեղծված մշակութային արժեքների

վերաբերյալ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամ

Տեսական ուսուցում` 50 ժամ։

Գործնական պարապմունք` 22 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ Չկան

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Ներկայացնել մշակույթի ուսումնասիրման հիմնական խնդիրները, տեսության առանձնահատ-

կությունները

2.Ներկայացնել մշակութային գործունեության հիմնական ձևերը, դրանց դրսևորման առանձ-

նահատկությունները

3.Ներկայացնել մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունները և դրանց զարգացման

պատմությունը

4.Ներկայացնել հայ մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունները և դրանց զարգացման

պատմությունը

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ



33

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել մշակույթի ուսումնասիրման հիմնական խնդիրները, տեսության

առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում մշակույթի ուսումնասիրման հիմնական խնդիրները, դրանք լուծելու

մեթոդները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում գիտությունների այն համակարգը, որը ուսումնասիրում է մշակութային

երևույթները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում ազգի, էթնոսի ձիավորման առանձնահատկությունները, մշակութաբա-

նության տեսանկյունից,

դ. ճիշտ է ներկայացնում մշակույթ-բնություն-հասարակություն շղթան:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Ուսանողին տրվում է տեստ՝ մշակույթի ուսումնասիրման հիմնական խնդիրների վերաբերյալ

հարցեր, որտեղից նա պետք է ընտրի ճիշտ տարբերակները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողն ընդգծում է թեստում գտնվող ճիշտ պատաս-

խանների երկու երրորդը:

Ուսանողը կարող է նաև ներկայացնել առնվազն 2 գիտական բնույթի աշխատանք կամ հետա-

զոտությում, ինչպես նաև 2-4 էջի չափով էլեկտրոնային ներկայացում` սալիկահանդես:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցման ընթացքում կիրառվում է համապատասխան գրականություն` հայերեն և ռու-

սերեն լեզուներով: Բացի առկա գրականությունից, դասավանդողները նպատակաուղղված կլինեն մոդուլի

մեջ ընդգրկել նաև նոր նյութեր, ռեսուրսներ, որոնք կհարստացնեն և կլրացնեն մոդուլը:

Առանձին սովորողների ցանկության դեպքում կխրախուսվի ուսումնական թղթապանակի օգտա-

գործումը:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել մշակութային գործունեության հիմնական ձևերը, դրանց դրսևորման

առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում մշակութային գործունեության հիմնական ձևերը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում նյութական մշակույթի դրսևորման օրինակները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում հոգևոր մշակույթի առանձնահատկությունները,

դ. ճիշտ է ներկայացնում ծեսը և ավանդությունը, որպես հոգևոր գործունեության հիմնական արտա-

հայտություն,
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ե. ճիշտ է ներկայացնում հոգևոր և նյութական մշակույթների միասնականությունն ու առանձնահատ-

կությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Ուսանողին տրվում է տեստ՝ մշակութային գործունեության հիմնական ձևերի, նյութական և հոգևոր

մշակույթների առանձնահատկությունների, ծեսերի և ավանդությունների վերաբերյալ հարցեր, որտեղից

նա պետք է ընտրի ճիշտ տարբերակները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողն ընդգծում է թեստում գտնվող ճիշտ պատաս-

խանների երկու երրորդը:

Ուսանողը կարող է նաև ներկայացնել առնվազն 2 գիտական բնույթի աշխատանք կամ հետա-

զոտությում, ինչպես նաև 2-4 էջի չափով էլեկտրոնային ներկայացում` սալիկահանդես:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցման ընթացքում կիրառվում է համապատասխան գրականություն` հայերեն և ռու-

սերեն լեզուներով: Բացի առկա գրականությունից, դասավանդողները նպատակաուղղված կլինեն մոդուլի

մեջ ընդգրկել նաև նոր նյութեր, ռեսուրսներ, որոնք կհարստացնեն և կլրացնեն մոդուլը:

Առանձին սովորողների ցանկության դեպքում կխրախուսվի ուսումնական թղթապանակի օգտա-

գործումը:

Առաջարկվող գրականություն՝ Анализ красоты. У. Хогарт. (1987, 256с.) , Культурология. XX век.

Энциклопедия в двух томах/Главный редактор и составитель С.Я.Левит. — СПб.: Университетская книга,

1998., Флиер А. Я. Культурология 20 – 11. – М.: Согласие, 2011. Յ. Բորև, Մշակութաբանություն,

Հայաստան, 1972: Գ. Միքայելյան, Մշակութաբանություն, Երևան, 2003:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունները և դրանց

զարգացման պատմությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում մարդկությանը հայտնի հասարակական կազմակերպման ձևերը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում մարդու առաջացման պատմությունը սկսված հնադարից մինչև մեր օրերը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում դիցաբանությունը, որպես հասարակական գիտակցության առաջին ձև,

դ. ճիշտ է ներկայացնում նախնադարից դեպի քաղաքակրթություն անցման առանձնահատ-

կությունները,

ե. ճիշտ է բնութագրում պետականության առաջին ձևերը,

զ. ճիշտ է ներկայացնում գիտությունների և արվեստի ծաղկման նախադրյալները հին շրջանում,

է. ճիշտ է ներկայացնում միջնադարյան, Վերածնունդի և նոր շրջանի մշակույթի ձևավորման

հիմնական ուղղությունները,

ը. ճիշտ է ներկայացնում մեր ժամանակների մշակույթի հատկանշական կողմերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ
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Ուսանողին տրվում է տեստ՝ մարդու առաջացման պատմության, դիցաբանության, քաղաքա-

կրթությունների, պետականությունների, գիտությունների և արվեստի, միջնադարյան, Վերածնունդի և նոր

շրջանի մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ հարցեր, որտեղից նա պետք է

ընտրի ճիշտ տարբերակները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողն ընդգծում է թեստում գտնվող ճիշտ պատաս-

խանների երկու երրորդը:

Ուսանողը կարող է նաև ներկայացնել առնվազն 2 գիտական բնույթի աշխատանք կամ հետա-

զոտությում, ինչպես նաև 2-4 էջի չափով էլեկտրոնային ներկայացում` սալիկահանդես:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցման ընթացքում կիրառվում է համապատասխան գրականություն` հայերեն և ռու-

սերեն լեզուներով: Բացի առկա գրականությունից, դասավանդողները նպատակաուղղված կլինեն մոդուլի

մեջ ընդգրկել նաև նոր նյութեր, ռեսուրսներ, որոնք կհարստացնեն և կլրացնեն մոդուլը:

Առանձին սովորողների ցանկության դեպքում կխրախուսվի ուսումնական թղթապանակի օգտա-

գործումը:

Առաջարկվող գրականություն՝ Анализ красоты.У. Хогарт. (1987, 256с.), Культурология. XX век.

Энциклопедия в двух томах/Главный редактор и составитель С.Я.Левит. — СПб.: Университетская книга,

1998., Флиер А. Я. Культурология 20 – 11. – М.: Согласие, 2011. Յ. Բորև, Մշակութաբանություն, Հայաս-

տան, 1972: Գ. Միքայելյան, Մշակութաբանություն, Երևան, 2003:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 15 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝  6 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել հայ մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունները և դրանց

զարգացման պատմությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում հայ մշակույթի ձևավորման և զարգացման հիմնական ժամանակա-

շրջանները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում ազգային մշակույթի բնորոշ հատկանիշները,

գ. ճիշտ է պարզաբանում հայ մշակույթի վրա օտար ազդեցության հիմնական միտումները,

դ. ճիշտ է մեկնաբանում խորհրդանիշի դերը ազգային մշակույթի ձևավորման գործընթացում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Ուսանողին տրվում է տեստ՝ մարդու առաջացման պատմության, դիցաբանության, քաղաքակրթու-

թյունների, պետականությունների, գիտությունների և արվեստի, միջնադարյան, Վերածնունդի և նոր

շրջանի մշակույթի ձևավորման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ հարցեր, որտեղից նա պետք է

ընտրի ճիշտ տարբերակները:

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված եթե ուսանողն ընդգծում է թեստում գտնվող ճիշտ պատաս-

խանների երկու երրորդը:
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Ուսանողը կարող է նաև ներկայացնել առնվազն 2 գիտական բնույթի աշխատանք կամ հետա-

զոտությում, ինչպես նաև 2-4 էջի չափով էլեկտրոնային ներկայացում` սալիկահանդես:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցման ընթացքում կիրառվում է համապատասխան գրականություն` հայերեն և ռու-

սերեն լեզուներով: Մոդուլի թեմաները դասավանդելու համար առաջարկվող մեթոդներ կարող են լինել

մտքերի տարափը, ԽԻԿ, փոքր խմբերով աշխատանքը, դերային խաղը, բաց բանավեճը, դեպքի ուսում-

նասիրությունը, դասախոսությունը և այլն:

Առանձին սովորողների ցանկության դեպքում կխրախուսվի ուսումնական թղթապանակի օգտա-

գործումը:

Առաջարկվող գրականություն՝ Культурология. XX век. Энциклопедия в двух томах/Главный редактор

и составитель С.Я.Левит. — СПб.: Университетская книга, 1998., Флиер А. Я. Культурология 20 – 11. –

М.: Согласие, 2011. Յ. Բորև, Մշակութաբանություն, Հայաստան, 1972: Գ. Միքայելյան, Մշակութաբանու/-

թյուն, Երևան, 2003:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 15 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՆՈՅԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-003

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ`

ՈՒսանողին տալ ընդհանուր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային կինոարվեստի զարգացման, խա-

ղարկային և ոչ խաղարկային ֆիլմերի և կինոժանրերի մասին, նշանավոր ռեժիսորների և դերասանների

մասին, ծանոթացնել նրանց ստեղծագործության առանձնահատկություններին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամ

Տեսական ուսուցում 50 ժամ

Գործնական պարապմունք 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկան

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Ներկայացնել կինոարվեստի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը, կինոարտադրության

ժամանակակից տեխնիկական հնարները և առանձնահատկությունները

2.Ներկայացնել համաշխարհային կինոյի պատմությունը

3.Ներկայացնել հայ կինոյի պատմությունը

4.Ներկայացնել համր կինոյի բնութագիրը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում

5.Ներկայացնել հնչուն կինոյի առանձնահատկությունները

6.Ներկայացնել ժանրային կինոարվեստի բովանդակային առանձնահատկությունները
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7.Ներկայացնել անիմացիոն կինոյի պատմությունը և բնութագիրը

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կինոարվեստի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը,

կինոարտադրության ժամանակակից տեխնիկական հնարները և առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում կինոյի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում կինոարվեստի տարածման աշխարհագրական և ժամանակագրական

օրինաչափությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում կինոյի տեսության ընդհանուր հիմունքները,

դ. ճիշտ է ներկայացնում կինոյի որպես արվեստի յուրահատուկ տեսակի ընդհանուր օրինաչափու-

թյունները,

ե. ճիշտ է ներկայացնում կինոյի և արվեստի մյուս տեսակներում արտահայտչականության յուրահատ-

կությունները,

զ. ճիշտ է ներկայացնում կինոարտադրության ժամանակակից տեխնիկական հնարները և առանձ-

նահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում կինոյի սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը,

կինոարվեստի տարածման աշխարհագրական և ժամանակագրական օրինաչափությունները,

կինոյի և արվեստի մյուս տեսակներում արտահայտչականության յուրահատկությունները,

կինոարտադրության ժամանակակից տեխնիկական հնարները և առանձնահատկությունները,

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պա-

տասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել համաշխարհային կինոյի պատմությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում արտասահմանյան նշանավոր կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը,
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բ. ճիշտ է ներկայացնում արտասահմանյան կինոգործիչների /սցենարի հեղինակներ, օպերատորներ,

դերասաններ, նկարիչ ձևավորողներ, կոմպոզիտորներ և այլն/ առանձին ստեղծագործություններ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում կինոյի արտասահմանյան կինոգործիչների /սցենարի հեղինակներ,

օպերատորներ, դերասաններ, նկարիչ ձևավորողներ, կոմպոզիտորներ և այլն/ առանձին ստեղծագործու-

թյուններ:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել հայ կինոյի պատմությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանում կինոմոտոգրաֆիայի սկզբնավորման պատմությունը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում դասական կինոյի գկուխգոծոցները, դրանց ստեղծման պատմությունը,

գլխավոր դերակատարներին,

գ. ճիշտ է ներկայացնում հայ կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը,

դ. ճիշտ է մեկնաբանում հայ ժամանակակից կինոարտադրության ձեռքբերումները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանում կինոմոտոգրաֆիայի սկզբնավորման պատմությունը,

դասական կինոյի գկուխգոծոցները, դրանց ստեղծման պատմությունը, գլխավոր դերակատարներին, հայ

կինոռեժիսորներին և նրանց գործերը, հայ ժամանակակից կինոարտադրության ձեռքբերումները:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել համր կինոյի բնութագիրը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում համր կինոյի շրջանը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում,

բ. ճիշտ է ներկայացնում համր կինոյի նմուշներ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում համր կինոյի շրջանը հայ և արտասահմանյան կինոարվեստում:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել հնչուն կինոյի առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում հնչուն կինոյի շրջանը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում նեոռեալիզմը և սյուռեալիզմը կինոյում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում հնչուն կինոյի շրջանը, նեոռեալիզմը և սյուռեալիզմը կինոյում:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ
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Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ներկայացնել ժանրային կինոարվեստի բովանդակային առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է մեկնաբանում խաղարկային և ոչ խաղարկային կինոյի բովանդակային տարբերու-

թյունները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում խաղարկային և ոչ խաղարկային կինոյի ժանրերը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում դրանց տարատեսակների առանձնահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում խաղարկային և ոչ խաղարկային կինոյի բովանդակային տարբերու-

թյուները, ժանրերը, դրանց տարատեսակների առանձնահատկությունները”

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Ներկայացնել անիմացիոն կինոյի պատմությունը և բնութագիրը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային անիմացիոն կինոն որպես սկիզբ,

բ.ճիշտ է բնութագրում մուլտիպլիկացոն կինոյի առանձնահատկությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի սկիզբը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի վերածննդի շրջանը,

ե.Տալ ժամանակակից մուլտիպլիկացիայի բնութագիրը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում խորհրդային անիմացիոն կինոն որպես սկիզբ,

մուլտիպլիկացոն կինոյի առանձնահատկությունները, հայկական մուլտիպլիկացիոն կինոյի սկիզբը,

ժամանակակից մուլտիպլիկացիայի բնութագիրը:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է  պատաս-

խանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան
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գրականություն, խորհրդային շրջանի, ինչպես նաև հայկական և արտասահմանյան անիմացիոն

ֆիլմերի լավագույն նմուշներ, ֆիլմադարան:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` <<ԹԱՏՐՈՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ>>

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-004

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել ընդհանուր գիտելիքներ հայ և համաշխարհային

թատրոնի ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ, գիտելիքներ տարբեր ժամանակաշրջաններում

թատերական արվեստի դերի և նշանակության վերաբերյալ, ներկայացնել նշանավոր ռեժիսորների և

դերասանների ստեղծագործությունը, ծանոթացնել թատերական ժանրերին և ձևերին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 72 ժամ։

Տեսական ուսուցում` 60 ժամ։

Գործնական պարապմունք` 12 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել թատրոնի սկբնավորման պատմությունը, հիմնական փուլերը

2. Ներկայացնել կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները

3. Ներկայացնել թատերական արվեստի հետագա զարգացման պատմությունը, հիմնական ուղղու-

թյունները և զարգացման միտումները

4. Ներկայացնել թատրոնի որպես համադրված արվեստների արտահայտության առանձնահատ-

կություններըև հիմնական տեսակները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել թատրոնի սկբնավորման պատմությունը, հիմնական փուլերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում հնագույն ծեսերի և արարողությունների ընգհանուր նկարագրությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում ծիսական- պաշտամունքային գործողությունից թատերական տարրի

աստիճանաբար անջատման օրինաչափությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունական և Հին Հռոմեական թատրոնի պատմությունը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում Հայ թատրոնի ձևավորման առանձնահատկությունները:



42

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է տեստային աշխատանքի կամ  հարց ու պատասխանի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

հնագույն ծեսերի և արարողությունների ընգհանուր նկարագրությունը, Հին Հունական և Հին Հռոմեական

թատրոնի պատմությունը, Հայ թատրոնի ձևավորման առանձնահատկությունները:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր

դիրքորորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ 'История западноевропейского театра. Москва: Искусство, 1956.

Финкельштейн Е.Л. 'Фредерик-Леметр' - Ленинград: Искусство, 1968. Алперс Б.В. 'Театральные очерки. В

2-х томах. Том I. Театральные монографии' Москва: Искусство, 1977. Бабочкин Б.А. 'В театре и кино' -

Москва: Искусство, 1968. Георг Гоян. «2000 ЛЕТ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА. Том первый: Театр древней

Армении», Государственное издательство «Искусство», Москва 1952.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում հայտնի հույն թատերագիրների ստեղծագործությունները ,

գ.ճիշտ է ներկայացնում թատրոնի պատմության մեջ հայտնի ողբերգություններն ու կատա-

կերգությունները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից կատակերգության որևէ նմուշ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է տեստային աշխատանքի կամ հարց ու պատասխանի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

կատակերգության և ողբերգության առանձնահատկությունները, հայտնի հույն թատերագիրների ստեղ-

ծագործությունները, թատրոնի պատմության մեջ հայտնի ողբերգություններն ու կատակերգություններ,

ժամանակակից կատակերգության:
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Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական աշխա-

տանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր դիրքո-

րորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ 'История западноевропейского театра. Москва: Искусство, 1956.

Финкельштейн Е.Л. 'Фредерик-Леметр' - Ленинград: Искусство, 1968. Алперс Б.В. 'Театральные очерки. В

2-х томах. Том I. Театральные монографии' Москва: Искусство, 1977. Бабочкин Б.А. 'В театре и кино' -

Москва: Искусство, 1968. Георг Гоян. «2000 ЛЕТ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА. Том первый: Театр древней

Армении», Государственное издательство «Искусство», Москва 1952.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել թատերական արվեստի հետագա զարգացման պատմությունը,

հիմնական ուղղությունները և զարգացման միտումները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում Վերածնունդի, Կլասիցիզմի շրջանի թատրոնի պատմությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում XVIII-XIX դդ. թատրոնի հիմնական ուղղությունները` ռոմանտիզմ, ռեալիզմ,

սիմվոլիզմ, սենտիմենտալիզմ և այլն,

գ.ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից թատրոնի զարգացման միտումները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում Հայ թատրոնի ոսկե շրջանը, ռեժիսորներին ու դերասաններին,

ե.ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից Հայ թատրոնը, Հայաստանում գործող թատրոնները,

ներկայացումները, ռեժիսորներին ու դերասաններին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է տեստային աշխատանքի կամ հարց ու պատասխանի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

Վերածնունդի, Կլասիցիզմի շրջանի թատրոնի պատմությունը, XVIII-XIX դդ. թատրոնի հիմնական ուղղու-

թյունները, ժամանակակից թատրոնի զարգացման միտումները, Հայ թատրոնի ոսկե շրջանը, ռեժիսոր-

ներին ու դերասաններին, ժամանակակից Հայ թատրոնը, Հայաստանում գործող թատրոնները, ներկայա-

ցումները, ռեժիսորներին ու դերասաններին:
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Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական աշխա-

տանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր դիրքո-

րորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ 'История западноевропейского театра. Москва: Искусство, 1956.

Финкельштейн Е.Л. 'Фредерик-Леметр' - Ленинград: Искусство, 1968. Алперс Б.В. 'Театральные очерки. В

2-х томах. Том I. Театральные монографии' Москва: Искусство, 1977. Бабочкин Б.А. 'В театре и кино' -

Москва: Искусство, 1968. Георг Гоян. «2000 ЛЕТ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА. Том первый: Театр древней

Армении», Государственное издательство «Искусство», Москва 1952.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել թատրոնի որպես համադրված արվեստների արտահայտության

առանձնահատկություններըև հիմնական տեսակները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է ներկայացնում թատրոնի և երաժշտության համադրման առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում երաժշտական, տիկնիկային, էստրադային, օպերային, մանկապատանեկան

թատրոնների առանձնահատկությունները,

գ.ճիշտ է հիմնավորում թատրոն և գրականություն, թատրոն և կերպարվեստ, թատրոն և կինո-

արվեստ համադրումների վերաբերյալ իր կարծիքը,

դ.ճիշտ է մեկնաբանում ՏՀ տեխնոլոգիաների և թատրոնի կապը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է տեստային աշխատանքի կամ հարց ու պատասխանի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել թատ-

րոնի և երաժշտության համադրման, երաժշտական, տիկնիկային, էստրադային, օպերային, մանկապա-

տանեկան թատրոնների առանձնահատկությունները, թատրոն և գրականություն, թատրոն և կերպար-

վեստ, թատրոն և կինոարվեստ համադրումների վերաբերյալ իր կարծիքը, ՏՀ տեխնոլոգիաների և

թատրոնի կապը:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական աշխա-

տանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր դիրքորո-

շում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ 'История западноевропейского театра. Москва: Искусство, 1956. Фин-

кельштейн Е.Л. 'Фредерик-Леметр' - Ленинград: Искусство, 1968. Алперс Б.В. 'Театральные очерки. В 2-х

томах. Том I. Театральные монографии' Москва: Искусство, 1977. Бабочкин Б.А. 'В театре и кино' - Москва:

Искусство, 1968. Георг Гоян. «2000 ЛЕТ АРМЯНСКОГО ТЕАТРА. Том первый: Театр древней Армении»,

Государственное издательство «Искусство», Москва 1952.Առանձին սովորողների ցանկության դեպքում

կխրախուսվի ուսումնական թղթապանակի օգտագործումը: Առկա են նաև համապատասխան

ձայնագրություններ և տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` <<ՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ>>

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-005

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել`

• ընդհանուր գիտելիքներ թատերական ներկայացման, կինոնկարի, հեռուստահաղորդման գեղար-

վեստական ձևավորման օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

•գիտելիքներ ձևավորման ընթացքում կիրառվող միջոցների վերաբերյալ,

•տեղեկատվություն հիմնական եզրույթների և անվանումների վերաբերյալ

Ընդհանուր գիտելիքների նկարիչ-ձևավորողի հիմնական գործառույթների և նրա կատարած դերի

վերաբերյալ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամ։

Տեսական ուսուցում` 20 ժամ։

Գործնական պարապմունք` 52 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք նախապես ուսումնասիրի ԼՌԺ-05-13-001

«Արվեստի պատմություն» և ԼՌԺ-05-13-004 «Թատրոնի պատմություն» մոդուլները:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Կատարել գեղարվեստական ձևավորման նախագծում

2.Կատարել մակետավորում
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3.Ներկայացնել գեղարվեստական ձևավորման և կոմպոզիցիայի բնութագիրը

4.Տիրապետել զգեստի ձևավորման հմտությունների,

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Կատարել գեղարվեստական ձևավորման նախագծում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է պատկերացնում գեղարվեստական ձևավորման կառուցվածքը և հաջորդականությունը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձևավորման կառուցվածի, տեսարանների քանակի, դրանց ընդհանուր

բնութագրի առանձնահատկությունները,

գ. ճիշտ է նկարագրում նկարիչ --- ձևավորողի կողմից սցենարի վրա տարվող աշխատանքը` մակետ,

պլանավորում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու` գործնական աշխատանքի ցուցադրությամբ: Որևէ սցենարի

հիման վրա ստեղծած գեղարվեստական ձևավորման էսքիզների ցուցադրում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողացել է ներկայացնել համապա-

տասխան ժամանակաշրջանը, մջավայրը և հիմնական հերոսների ընդհանուր գեղարվեստական բնութա-

գիրը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պարագաներով

հագեցած արհեստանոց, ֆիլմադարան, գեղարվեսական ալբոմներ, ինտերիերի և էքստերիերի գեղար-

վեստական զարգացման պատմությունը ներկայացնող ալբոմներ, լուսանկարներ կամ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Կատարել մակետավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում տարածության մեջ ծավալների և առարկաների դասավորության

սկզբունքները,

բ. ճիշտ է պատկերացնում հարթ պատկերը ծավալայինի վերածելու գործընթացը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում տարածքի մակետավորման համար օգտագործվող հիմնական նյութերը

և օբյեկտները (ստվարաթուղթ, փայտ, թուղթ, գործվածք, շարժական պատեր, սյուներ, կահույք,

երիզներ, պատուհաններ, դռներ, վարագույրներ և այլն):

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ
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Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու` գործնական աշխատանքի ցուցադրությամբ: Գեղարվեստական

ձևավորման մանրակերտի կամ էսքիզների ցուցադրման միջոցով, որտեղ օգտագործված են

մակետավորման համար անհրաժեշտ հիմնական նյութերը և օբյեկտները:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողացել է ներկայացնել համապա-

տասխան ժամանակաշրջանը, մջավայրը և հիմնական հերոսների ընդհանուր գեղարվեստական բնութա-

գիրը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պարագաներով

հագեցած արհեստանոց, ֆիլմադարան, գեղարվեսական ալբոմներ, ինտերիերի և էքստերիերի գեղար-

վեստական զարգացման պատմությունը ներկայացնող ալբոմներ, լուսանկարներ կամ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել գեղարվեստական ձևավորման և կոմպոզիցիայի բնութագիրը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում պատկերավոր կերպար, միջավայր, ոճ ստեղծելու հնարների մասին,

բ. ճիշտ է ներկայացնում տարածքի ձևավորման առանձնահատկությունները կախված սցենարի

բնույթից,

գ. ճիշտ է ներկայացնում գեղարվեստական ձևավորման վերջնարդյունքի և կոմպոզիցիայի

բնութագիրը,

դ. ճիշտ է ներկայացնում զգեստի, կահույքի, շինության, պատերի, պաստառների, ինտերիերի և

էքստերիերի, առանձին դեկորատիվ տարրերի կիրառման ժամանակ հավասարակշռության և կոմպո-

զիցիայի պահպանման առանձնահատկությունները,

ե. ճիշտ է ներկայացնում ձևավորման ժամանակ լույսի աղբյուրի նշանակությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու` գործնական աշխատանքի ցուցադրությամբ: Գեղարվեստական

ձևավորման մանրակերտի կամ էսքիզների ցուցադրում, զգեստի, կահույքի, շինության, պատերի,

պաստառների, ինտերիերի և էքստերիերի, առանձին դեկորատիվ տարրերի կիրառմամբ, որտեղ

պահպանված են հավասարակշռությունը և կոմպոզիցիան:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողացել է ներկայացնել համապա-

տասխան ժամանակաշրջանը, մջավայրը և հիմնական հերոսների ընդհանուր գեղարվեստական բնութա-

գիրը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։
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Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պարագաներով

հագեցած արհեստանոց, ֆիլմադարան, գեղարվեսական ալբոմներ, ինտերիերի և էքստերիերի գեղար-

վեստական զարգացման պատմությունը ներկայացնող ալբոմներ, լուսանկարներ կամ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Տիրապետել զգեստի ձևավորման հմտությունների,

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում զգեստի և նորաձևության ծագման և զարգացման պատմությունը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում հագուստի տարատեսակների առանձնահատկությունները` զինվորական

զգեստ, երեկոյան զգեստ, տարազ,

գ. ճիշտ է տարբերակում զգեստի ոճերը,

դ. ճիշտ է կատարում որևէ նախագծի իրականացման համար զգեստ ընտրելու և հիմնավորելու

միջոցառումը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու` գործնական աշխատանքի ցուցադրությամբ: Որև է սցենարի

հիման վրա ստեղծած գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ օգտագործվող զգեստների և հագուստի

էսքիզների ցուցադրում:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը կարողացել է ներկայացնել համապա-

տասխան ժամանակաշրջանը, մջավայրը և հիմնական հերոսների ընդհանուր գեղարվեստական բնութա-

գիրը:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի ուսուցանումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։

Այս արդյունքի ուսուցանման համար անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան պարագաներով

հագեցած արհեստանոց, ֆիլմադարան, գեղարվեսական ալբոմներ, ինտերիերի և էքստերիերի գեղար-

վեստական զարգացման պատմությունը ներկայացնող ալբոմներ, լուսանկարներ կամ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ >>

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-006

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է` ուսանողին  ծանոթացնել դրամատուրգիայի ծագման, հետագա զարգացման

պատմությանը ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել  դրամատուրգիական երկի վերաբերյալ ձևավորել

դրամատուգիական ստեղծագործությունը վերլուծելու կարողություն ձևավորել թատրոնի, կինոյի և
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հեռուստատեսության բնագավառնելում դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները ընկալելու

կարողություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 54 ժամ։

Տեսական ուսուցում` 40 ժամ։

Գործնական պարապմունք` 14 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն :

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Ներկայացնել դրամատուգիայի սկզբնավորման, արտահայտման ձևերին բնորոշ հատկանիշները

2.Ներկայացնել Հին Հունական ողբերգության առանձնահատկությունները

3.Ներկայացնել կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, բնորոշ հատկանիշները և

հիմնական հասկացությունները

4.Ներկայացնել դրամատուրգիայի զարգացման պատմությունը (Միջին դարեր, Վերածնունդ,

Կլասսիցիզմի շրջան)

5.Ներկայացնել դրամայի կատեգորիաները, կառուցվածքը և բեմականացման առանձնահատ-

կությունները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել դրամատուգիայի սկզբնավորման, արտահայտման ձևերին բնորոշ

հատկանիշները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում հնագույն ծիսական արարողությունների ընդհանուր բնութագիրը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում ծիսական բեմականացումների հիմնական տարբերությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում Դիոնիսոսի պաշտամունքի հետ կապված ծիսական խաղեղրի առանձնա-

հատկությունները,

դ. ճիշտ է ներկայացնում դրամայի, ողբերգության և կատակերգության բնորոշ հատկանիշները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

հնագույն ծիսական արարողությունների ընդհանուր բնութագիրը, Դիոնիսոսի պաշտամունքի հետ կապվ-

ած ծիսական խաղեղրի առանձնահատկությունները, դրամայի, ողբերգության և կատակերգության բնորոշ

հատկանիշները:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական աշխա-

տանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում).
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր դիրքո-

րորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք 4 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել Հին Հունական ողբերգության առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում հունական ողբերգության` որպես մշակութային դրսևորում, զարգացման

առանձնահատկությունները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում Էսքիլեսի, Սոֆոկլեսի, Եվրիպիդեսի հիմնական ստեղծագործությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում պիեսների առանցքային կառուցվածքը,

դ. ճիշտ է ներկայացնում ներկայացումների ժամանակ երգչախմբի դերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

հունական ողբերգության զարգացման առանձնահատկությունները, Էսքիլեսի, Սոֆոկլեսի, Եվրիպիդեսի

հիմնական ստեղծագործությունները, պիեսների առանցքային կառուցվածքը, ներկայացումների ժամանակ

երգչախմբի դերը:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում).

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր

դիրքորորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3
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Ներկայացնել կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, բնորոշ հատկանիշները և

հիմնական հասկացությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, հիմնական

բովանդակությունը,

բ. ճիշտ է բնութագրում Արիստոֆանեսի ստեղծագործության յուրահատկությունները,

գ. ճիշտ է ներկայացնում Շեքսպիրի, Լոպե դե Վեգայի, Մոլիերի, Բոմարշեի ստեղծագործությունների

բնութագրերը,

դ. ճիշտ է պարզաբանում <<գրոտեսկ>>, <<ֆարս>>, <<ինտերմեդիա>>, <<վոդևիլ>> հաս-

կացությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

կատակերգության ձևավորման նախապայմանները, հիմնական բովանդակությունը, Արիստոֆանեսի

ստեղծագործության յուրահատկությունները, Շեքսպիրի, Լոպե դե Վեգայի, Մոլիերի, Բոմարշեի ստեղծա-

գործությունների բնութագրերը, ճիշտ է պարզաբանում <<գրոտեսկ>>, <<ֆարս>>, <<ինտերմեդիա>>,

<<վոդևիլ>> հասկացությունները:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում).

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր

դիրքորորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Демидова А.С. Тени зазеркалья: Роль актера; тема жизни и творчества.

М.:Просвещение, 1993. Докутович Б. Актер и роль: Некоторые режиссерские уроки Ю.А.Завадского;

Методич. пособ. М.:Искусство, 1983.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.

Ներկայացնել դրամատուրգիայի զարգացման պատմությունը (Միջին դարեր, Վերածնունդ,

Կլասսիցիզմի շրջան)

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
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ա. ճիշտ է ներկայացնում միջին դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում <<Միստերիաների>> ընդհանուր բնութագիրը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի դրամատուրգիայի առանձնահատկություննրը և

հիմնական ներկայացուցիչներին,

դ. ճիշտ է ներկայացնում 17-18-րդ դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել միջին

դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները, <<Միստերիաների>> ընդհանուր բնութագիրը,

Վերածննդի շրջանի դրամատուրգիայի առանձնահատկություննրը և հիմնական ներկայացուցիչներին, 17-

18-րդ դարերի դրամատուրգիայի առանձնահատկությունները:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր

դիրքորորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Демидова А.С. Тени зазеркалья: Роль актера; тема жизни и творчества.

М.:Просвещение, 1993. Докутович Б. Актер и роль: Некоторые режиссерские уроки Ю.А.Завадского;

Методич. пособ. М.:Искусство, 1983.

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.

Ներկայացնել դրամայի կատեգորիաները, կառուցվածքը և բեմականացման առանձնա-

հատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում դրամայի հիմնական կատեգորիաները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում դրամատիկ գործողության կառուցվածքը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում դրամայի և բեմական կերպավորման հիմնախնդիրները ,

դ. ճիշտ է ներկայացնում դրաման և բեմականացման հիմնախնդիրները,

ե. ճիշտ է բնութագրում դրամայի և դերասանական արվեստի կապը :

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային նախագծերի (պրոյեկտների), ներկայացման

(պրեզենտացիաների), հարց ու պատասխանի միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը համարվում է կատարված, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել

դրամայի հիմնական կատեգորիաները, դրամատիկ գործողության կառուցվածքը, դրամայի և բեմական

կերպավորման հիմնախնդիրները, դրաման և բեմականացման հիմնախնդիրները, դրամայի և դերասա-

նական արվեստի կապը:

Ուսանողը հայ և համաշխարհային դրամատուրգիային վերաբերող փոքր հետազոտական

աշխատանքներ է ներկայացնում (2 -3 համակարգչային էջի սահմանում):

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Դասավանդման ընթացքում կիրառվում են ուսուցման ակտիվ և ինտերակտիվ մեթոդներ:

Գործնական հմտությունների ձևավորման և զարգացման համար անհրաժեշտ է կիրառել առանձին

մեթոդներ և հնարքներ՝ ստեղծագործական (հիմնախնդիրային) հանձնարարություններ, աշխատանքը

փոքր խմբում, ինտերակտիվ ելույթ, երկխոսություն, որոշումների ծառ, ուղեղային գրոհ, ունեցի՛ր

դիրքորորշում, համառոտ ելույթ, բանավեճ և քննարկում, մասնագետի հրավիրում, դերային խաղեր:

Անհրաժեշտ գրականություն՝ Демидова А.С. Тени зазеркалья: Роль актера; тема жизни и творчества.

М.:Просвещение, 1993. Докутович Б. Актер и роль: Некоторые режиссерские уроки Ю.А.Завадского;

Методич. пособ. М.:Искусство, 1983.

Ուսումնական ռեսուրսներից անհրաժեշտ են` ուսումնական գրականություն, ցուցադրական պիտույք-

ներ (պաստառներ, սխեմաներ), ցանակալի է էլեկտրոնային ձևով, թատերագրության զարգացման

տարբեր ժամանակահատվածներ կամ հեղինակներ ներկայացնող տարբեր գեղարվեստական ալբոմներ,

ուսումնական ծրագրի վրա կազմված թեսթերի շտեմարան, ուսումնական արդյունքներին վերաբերող

խնդիրների (կազուսների) շտեմարան, ուսումնական արդյունքին վերաբերող տրամաբանական

հարցաշարեր, բանավեճերի և քննարկումների կողմնորոշող թեմաներ, գրավոր զեկուցումների թեմաներ,

դերային խաղերի սցենարներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում` 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ «ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ »

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-007

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

 Մոդուլի նպատակն է` զարգացնել ուսանողի ճաշակը, գեղեցիկը, որպես աշխարհընկալում գնա-

հատելու ունակությունը, ծանոթացնել բարեկրթության և վարվեցողության ընդունված նորմերին, ձևավորել

դրանք կյանքում կիրառելու հմտություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 54 ժամ։

Տեսական ուսուցում՝ 42 ժամ։
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Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ։

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկան:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Ներկայացնել գեղագիտության հիմունքները և հիմնական հասկացությունները

2.Ներկայացնել գեղագիտության պատմությունը

3.Ներկայացնել գեղեցիկի դրսևորումները տարբեր մշակութային միջավայրերում

4. Գնահատել և պահպանել գեղեցիկը

5. Ներկայացնել արվեստի տարբեր բնագավառներում գեղեցիկի առանձնահատկությունները

6. Ունենալ գեղագիտական իդեալ և ճաշակ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել գեղագիտության հիմունքները և հիմնական հասկացությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկի տարբեր սահմանումները,

բ. ճիշտ է հիմնավորում գեղեցիկի սահմանման խնդրի բարդությունը,

գ. ճիշտ է ուսումնասիրում և վերլուծում շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է սահմանում գեղագիտությունը որպես գիտություն, գիտի նրա կապն այլ գիտություն-

ների հետ, կարողանում է ներկայացնել գեղեցիկի տարբեր սահմանումները Արդյունքի յուրացման գնահա-

տումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպատասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ μանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական պարապմունք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել գեղագիտության պատմությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է վերլուծում մարդկության պատմության ընթացքում գեղագիտական իդեալի փոխա-

կերպումները,

բ. ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում գեղագի-

տական իդեալների մասին,
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գ. ճիշտ է կապակցում դասական և ժամանակակից գեղագիտական իդեալները,

դ. ճիշտ է ընտրում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

ե. ճիշտ է մշակում գեղեցիկի հայկական իդեալը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է կապակցում դասական և ժամանակակից գեղագիտական իդեալները, ճիշտ է

ընտրում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը, կարողանում է ներկայացնել

գեղեցիկի հայկական իդեալը:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 7 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել գեղեցիկի դրսևորումները տարբեր մշակութային միջավայրերում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական բնութագրերը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

գ. մշակում է գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները,

դ ճիշտ է ներկայացնում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

ե. ճիշտ է ներկայացնում <<նորաձևություն>> և <<ազգային հագուստ (տարազ)>> հասկացու-

թյունների մասին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական բնութագրերը, ճիշտ է

ներկայացնում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը:

Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպա-

տասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Գնահատել և պահպանել գեղեցիկը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է մեկնաբանում պատասխանատվության իր բաժինը գեղեցիկի պահպանման գործում,

բ. ճիշտ է գնահատում գեղեցկության պահպանման և սերունդներին փոխանցման անհրաժեշտու-

թյունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է գնահատում գեղեցկության պահպանման և սերունդներին փոխանցման անհրաժեշ-

տությունը: Արդյունքի յուրացման գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ

հարցուպատասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Տիրապետել գեղեցիկ վարվելակերպ և հաղորդակցության հմտություններին

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական որոշ բնութագրերը,

բ. ճիշտ է բացատրում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

գ. ճիշտ է ձևակերպում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

դ. ճիշտ է վերլուծում մարդու ապրելակերպի, պատասխանատվության և գեղեցկության փոխադարձ

կապը,

ե. ճիշտ է մշակում գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է բացատրում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը: Արդյունքի յուրացման

գնահատումը կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպատասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան
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գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ներկայացնել արվեստի տարբեր բնագավառներում գեղեցիկի առանձնահատկու-

թյունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա.ճիշտ է կառուցում արվեստի առաջացման սեփական վարկածը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում արվեստի գործառույթները մարդու կյանքում,

գ. ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկը արվեստում, համեմատում առօրյայում գեղեցիկ իրողությունների

հետ,

դ. ճիշտ է ներկայացնում արվեստի կիրառական, պաշտամունքային և զուտ գեղագիտական կողմերն

արտացոլող նմուշներ և համադրում միմյանց հետ,

ե. ճիշտ է բնութագրում արվեստի տարբեր տեսակներն ըստ մարդու և hասարակության վրա

ունեցած ազդեցության,

զ. ճիշտ է կապակցում արվեստն ու առօրյան:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ցուցաբերում է նյութի անհրաժեշտ

իմացություն, ճիշտ է ներկայացնում արվեստի կիրառական, պաշտամունքային գեղագիտական կողմերն

արտացոլող նմուշներ և համադրում միմյանց հետ,ճիշտ է բնութագրում արվեստի տարբեր տեսակներն

ըստ մարդու և hասարակության վրա ունեցած ազդեցության: Արդյունքի յուրացման գնահատումը

կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպատասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Ունենալ գեղագիտական իդեալ և ճաշակ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

ա. ճիշտ է հիմնավորում գեղագիտական իդեալի հարաբերական բնույթը,

բ. ճիշտ է մեկնաբանում ճաշակի դերը իրականության գեղագիտական ընկալման մեջ,

գ. ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում գեղագի-

տական իդեալների առանձնահատկությունները,

դ. ճիշտ է կապակցում դասական և մոդեռն գեղագիտական իդեալները,
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ե. ճիշտ է ներկայացնում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

զ. մշակում է գեղեցիկի հայկական իդեալ,

է. ճիշտ է վերլուծում գեղագիտական իդեալի փոխակերպումները մարդկության պատմության

ընթացքում և հիմնավորում սեփական տեսակետը արվեստի տարբեր ուղղություններից բերված

օրինակներով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը ճիշտ է վերլուծում գեղագիտական

իդեալի փոխակերպումները մարդկության պատմության ընթացքում և հիմնավորում սեփական տեսակետը

արվեստի տարբեր ուղղություններից բերված օրինակներով: Արդյունքի յուրացման գնահատումը

կատարվում է թեստերի, գրավոր աշխատանքի կամ հարցուպատասխանի միջոցով:

Արդյունքը համարվում է յուրացված, եթե ուսանողն ըստ կատարման չափանիշների ճիշտ է

պատասխանում թեստերի կամ բանավոր կամ գրավոր հարցերի առնվազն 80%-ին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Տեսական և գործնական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ գծապատկերներ, համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում` տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-008

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ`

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 72 ժամ

Տեսական ուսուցում 12 ժամ

Գործնական պարապմունք 60 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ` Չկան

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել լուսանկարչական արվեստի փաստագրական նշանակությունը և փուլերը

2.Տիրապետել լուսանկարչական տեխնիկային

3.Տիրապետել լուսանկարչական ճշգրիտ կադր ստանալու հմտություններին

4.Տիրապետել լուսային էֆեկտներ կիրառելու, հետնալույսի, լույսի և ստվերի կիրառման

հմտությունների,

5.Կատարել լուսանկար

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել լուսանկարչական արվեստի փաստագրական նշանակությունը և

փուլերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է բնութագրում ժամանակակից լուսանկարչությունն ու լուսանկարչական արվեստն

ընդհանրապես,

բ. ճիշտ է ներկայացնում լուսանկարչության փաստագրական բովանդակությունը,

գ. ճիշտ է բնութագրում լուսանկարչական ժանրերը։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն. Պատրաստի

աշխատանքներով ալբոմներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Տիրապետել լուսանկարչական տեխնիկային

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում նկարը որպես առանձին գեղարվեստական պատկեր,

բ. ճիշտ է ներկայացնում խոշոր, միջին և ընդհանուր պլան ձևաչափերի առանձնահատկությունները,

գ. ճխշտ է կատարում լուսանկարչական կետի բարձրության և նկարահանման առարկայի դիրքի

(ռակուրս) ընտրությունը,

դ. ճիշտ է ներկայացնում հեռանկարչության օրինաչափությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է գործնական անհատական աշխատանքների կատարման

և բանավոր հարցման միջոցով:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, պատրաստի

աշխատանքներով ալբոմներ, համապատասխան թեմտիկ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Տիրապետել լուսանկարչական ճշգրիտ կադր ստանալու հմտություններին
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է որոշում կադրի սահմանները,

բ. ճիշտ է որոշում կադրի տրամաբանական և արտահայտչական կենտրոնը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում հիմնական օբեկտի և հետնապլանի (ֆոն) փոխհարաբերությունը կադրում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է գործնական անհատական աշխատանքների կատարման

և բանավոր հարցման միջոցով:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, պատրաստի

աշխատանքներով ալբոմներ, համապատասխան թեմտիկ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.

Տիրապետել լուսային էֆեկտներ կիրառելու, հետնալույսի, լույսի և ստվերի կիրառման հմտություն-

ների,

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է որոշում պատկերի լուսային լուծումները,

բ. ճիշտ է որոշում լույսի և ստվերի հարաբերականությունը պատկերում,

գ. ճիշտ է դրսևորում հետնալույսի (կոնտրովոյ) կիրառման հմտությունները,

դ. ճիշտ է տիրապետում լուսային էֆեկտներ կիրառելու հմտություններին:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է գործնական անհատական աշխատանքների կատար-

ման և բանավոր հարցման միջոցով:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, պատրաստի

աշխատանքներով ալբոմներ, համապատասխան թեմտիկ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կատարել լուսանկար

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.Ճիշտ է կատարում լուսանկարչական աշխատանքները:

բ. Ճիշտ է ներկայացնւմ աշխատանքային լուսանկարը, հետագա աշխատանքների կազմակերպ-

ման համար,
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գ. Ճիշտ է ներկայացնում լուսանկարչական աշխատանքը առանձին ստեղծագործության ձևով:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումը իրականացվում է գործնական անհատական աշխատանքների ցուցա-

դրման և բանավոր հարցման միջոցով:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոց-

ներով և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրակա-

նություն, պատրաստի աշխատանքներով ալբոմներ, համապատասխան թեմտիկ պաստառներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ԿԻՆՈ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ >>

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-009

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ`

Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հեռուստա և թատերական ներկայացումների,

հաղորդումների, հանրային միջոցառումների նկարահանման ժամանակ կիրառվող տեխնիկական

միջոցներից օգտվելու կարողություններ, օպերատորի հետ` կադրի, նկարահանման դիրքի, ձևաչափի և

ձայնագրման խնդիրների շուրջ համագործակցության կարողություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 90 ժամ

Տեսական ուսուցում 50 ժամ

Գործնական պարապմունք 40 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԼՌԺ-05-13-

008 «Լուսանկարչություն» մոդուլը:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Տիրապետել օպերատորության հիմունքներին

2.Նկարահանում

3.Ձայնագրում

4.Տիրապետել տեխնիկական միջոցներին

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տիրապետել օպերատորության հիմունքներին

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է միացնում տեսախցիկը,
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բ.ճիշտ է ուղղում լույսի հոսքի չափը,

գ.ճիշտ է որոշում անհրաժեշտ խոսափողի տեսակը,

դ.ճիշտ է միացնում խոսափողը,

ե.ճիշտ է ստուգում ձայնագրման շերտերի ճշտությունը :

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Նկարահանում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է գտնում կադրի ճշգրտության թերությունները,

բ. ճիշտ է որոշում կադրի դիրքը,

գ. ճիշտ է ներկայացնում ձևաչափի և ձայնագրման աշխատանքները,

դ. ճիշտ է կատարում նկարահանման վայրի և ժամի ճիշտ ընտրությունը,

ե. ճիշտ է բնութագրում բնական և արհեստական լուսավորման անհրաժեշտությունը և չափը :

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոց-

ներով և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրակա-

նություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ձայնագրում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
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ա.ճիշտ է ներկայացնում ձայնագրման մաքրությունը ստուգելու, միջավայրային ձայնի (ինտերշում)

անհրաժեշտության ու ապահովման առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է տարբերում խոսափողերի տեսակները,

գ.ճիշտ է որոշում ինչ խոսափողեր են անհրաժեշտ տվյալ նկարահանմանը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Տիրապետել տեխնիկական միջոցներին

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է կատարում տեսախցիկի ճիշտ ձևաչափի (ֆորմատի) ընտրություն,

բ.ճիշտ է ներկյացնում նկարահանման օժանդակ միջոցների` հեռուստաքարշակի, նկարահան-

ման կռունկի, լուսավորման սարքերի տեսակների տարբերությունն ու կիրառման անհրաժեշտու-

թյունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՍՆԱԳՏԱԿԱՆ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ` ԼՌԺ-05-13-010

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ`
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Մոդուլի նպատակն է  զարգացնել սովորողների օտար լեզվով մասնագիտական գրականությունից

օգնվելու, օտար լեզվով մասնագիտական գրավոր խոսքի և բանավոր հաղորդակցության հմտությունները:

Յուրացնել տվյալ մասնագիտական լեզվի առանձնահատկությունները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ` 54 ժամ

Տեսական ուսուցում 40 ժամ

Գործնական պարապմունք 14 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Մոդուլը ուսումնասրելուց առաջ ուսանողը պետք է տիրապետի օտար լեզվով հաղորդակցվելու նախ-

նական կարողությունների

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ`

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Գրել բնագավառին վերաբերող տարբեր թեմաների շուրջ պարզ տեքստեր` զուգադրելով և

գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստերը

2. Ներկայացնել լուսային սարքերի, սարքավորումների և վահանակներ վերաբերյալ կարճ նախապես

պատրաստված նյութեր

3. Ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով կարդալ լուսային սարքերի, սարքավորումների և

վահանակներ վերաբերյալ նախօրոք նախապատրաստած ադապտացված ուսումնական տեքստ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ`

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Գրել բնագավառին վերաբերող տարբեր թեմաների շուրջ պարզ տեքստեր` զուգա-

դրելով և գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստերը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. առաջադրված թեմայի շուրջ գրում է ոչ մեծ ծավալի կապակցված տեքստ,

բ.օգտագործում է մոդուլի շրջանակներում յուրացրած բառապաշարը և քերականական կառույցները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում կարճ, նախապես պատրաստված նյութեր,

դ.ճիշտ է շարադրում և վերարտադրում միջին բարդության տեքստի բովանդակությունը,

ե. ճիշտ է գրում մասնագիտական թեմաների մասին միջին բարդության տեքստեր:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է առաջադրված թեմայի շուրջ գրի է ոչ մեծ ծավալի կապակցված տեքստ,

օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում  յուրացրած բառապաշարը և քերականական կառույցները: Գրի

մասնագիտական թեմաների մասին միջին բարդության տեքստեր, վերարտադրելով նախապես կարդա-

ցած տեքստի բովանդակությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել լուսային սարքերի, սարքավորումների և վահանակներ վերաբերյալ

կարճ նախապես պատրաստված նյութեր

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքերի, սարքավորումների և վահանակներ վերաբերյալ

նախապես պատրաստված նյութը,

բ. կարողանում է սահուն և կապակցված ներկայացնել լուսային սարքերի, սարքավորումների և

վահանակներ վերաբերյակարդացած միջին բարդության տեքստը` օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում

յուրացրած հատուկ բառապաշարը

գ. լուսային սարքերի, սարքավորումների և վահանակներ վերաբերյալ կարողանում է վարել ոչ բարդ

զրույց,

դ.սպառիչ պատասխանում է թեմայի շուրջ ծավալվող հարցերին,

ե. կարողանում է տալ սեփական հարցադրումները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է սահուն և կապակցված խոսքով ներկայացնի լուսային սարքերի, սարքա-

վորումների և վահանակներ վերաբերյալ կարդացած միջին բարդության տեքստը` օգտագործելով մոդուլի

շրջանակներում յուրացրած հատուկ բառապաշարը: Տա սպառիչ պատասխաններ թեմայի շուրջ ծավալվող

հարցերին, ունենա սեփական հարցադրումները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով կարդալ լուսային սարքերի, սարքավորումների

և վահանակներ վերաբերյալ նախօրոք նախապատրաստած ադապտացված ուսումնական տեքստ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ընկալում և վերարտադրում տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը
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բ.թարգմանի ուսումնական և պարզ տեղեկատվական տեքստը բառարանի օգնությամբ

գ.ճիշտ է կռահում ուսումնական տեքստում հանդիպող անծանոթ բառերի իմաստները.

դ.կատարում է բառային աշխատանք տրված տեքստի շրջանակներում,

ե. օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի ուսումնասիրվող թեմաներին վերա-

բերող տեքստեր` օգտագործելով մասնագիտական եզրույթներ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի կամ տեստային առաջադրանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է առոգանությամբ և հնչերանգով կարդա լուսային սարքերի, սարքավորումների

և վահանակներ վերաբերյալ նախօրոք նախապատրաստած ադապտացված ուսումնական տեքստը: Օտար

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի ուսումնասիրվող թեմաներին վերաբերող տեքս-

տերը` օգտագործելով մասնագիտական եզրույթներ :

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում առաջադրված

հարցերի 60%- ին

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Դասընթացը հիմնականում ունի գործնական բնույթ` համապատասխան տեխնիկական միջոցներով

և համակարգիչներով հագեցած լսարանում: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ՝ ԼՌԺ-05-13-011

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ Հայաստանում գործող կազմակերպությունների կազմա-

կեպաիրավական ձևերի և դրանց հիմնական տարբերությունների, ինչպես նաև պայմանագրերի

վերաբերյալ

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 54 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 14 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար մուտքային պահանջներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Կազմաիրավական ձևերի ներկայացում

2.Պայմանագրերի ներկայացում

3.Տնտեսական վեճերի լուծում

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Կազմաիրավական ձևերի ներկայացում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձանց տեսակները

և առանձնահատկությունները

բ.ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձանց գրանցման

կարգը ,

գ.ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրակացնող անձանց հարկերի,

տուրքերի և այլ վճարների տեսակները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող

անձանց տեսակների և առանձնահատկությունների, գրանցման կարգի, հարկերի, տուրքերի և այլ

վճարների տեսակների վերաբերյալ` ըստ կատարման չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Պայմանագրերի ներկայացում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում պայմանագրերի նշանակությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում պայմանագրերի տեսակները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր պայմանագրերի տեսակների, դրանց նշանակության

վերաբերյալ` ըստ չափանիշների:
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Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Տնտեսական վեճերի լուծում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում ծագած վեճերի դատական

կարգով լուծումը,

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում ծագած վեճերի արբիտրա-

ժի միջոցով լուծումը

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում ծագած

վեճերի դատական կարգով կամ արբիտրաժի միջոցով լուծման վերաբերյալ` ըստ կատարման

չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝  10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-012
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ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկատիրական

գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Այս մոդուլը ուսւոմնասիրելուց հետո ուսանողը պատկերացում

կունենա սեփական գործ ծրագրելու, ստեղծելու և կառավարելու վերաբերյալ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար մուտքային պահանջներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1.Մշակել բիզնես գաղափարներ

2.Իրականացնել SWOT վերլուծություն

3.Ներկայացնել կազմակերպության կառավարման հիմնական ֆունկցիաները

4.Իրականացնել շուկայի հետազոտություն

5.Մշակել բիզնես պլան

6.Կազմել ֆինանսական պլան

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Բիզնես գաղափարների մշակում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում բիզնես գաղափարների առաջացման հավանական աղբյուրները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում արդյունավետ բիզնես գաղափարների սկզբունքները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում բիզնես գաղափարների գնահատման սկզբունքները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր բիզնես գաղափարների առաջացման հավանական

աղբյուրների, արդյունավետ բիզնես գաղափարների հիմնական սկզբունքների և գնահատման վերա-

բերյալ` ըստ կատարման չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,
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մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Իրականացնել SWOT վերլուծություն

ա.ճիշտ է ներկայացնում SWOT վերլուծության նպատակը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ներքին միջավայրի կառուցվածքը և այն ձևավորող

գործոնները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության արտաքին միջավայրի կառուցվածքը և այն ձևավորող

գործոնները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում SWOT վերլուծության գործընթացը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր SWOT վերլուծության, դրա նպատակի, գործընթացի

իրականացման, ինչպես նաև կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի կառուցվածքների և

այն ձևավորող գործոնների վերաբերյալ` ըստ կատարման չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել կազմակերպության կառավարման հիմնական ֆունկցիաները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործառույթները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության նպատակների իրականացումն ապահովող հիմնական

գործընթացը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության 4 հիմնական ռեսուրսները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում կառավարիչի դերը և կառավարման ոճերը,
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ե.ճիշտ է կազմում աշխատանքային պլանը, սահմանում նպատակը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր կառավարման գործառույթների, կազմակերպության 4

հիմնական ռեսուրսների, կառավարչի դերի և կառավարման ոճերի վերաբերյալ, ինչպես նաև կարողանա

կազմել աշխատանքային պլան և սահմանի դրա հիմնական նպատակը` ըստ կատարման չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական, մեթո-

դական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարարականների

հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկա-

տվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Իրականացնել շուկայի հետազոտություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում շուկայի հետազոտության հիմնական ուղղությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում շուկայի հետազոտման գործընթացը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում պահանջարկի գնահատման գործընթացը,

ե.ճիշտ է ներկայացնում մրցակիցների գնահատման գործընթացը,

զ.ճիշտ է բնորոշում մարքեթինգի հիմնարար հասկացությունները, դերը և նշանակությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր շուկայի հետազոտության անհրաժեշտության, հիմնական

ուղղությունների, շուկայի հետազոտման, պահանջարկի և մրցակիցների գնահատման գործընթացի վերա-

բերյալ: Ոսանողը պետք է ներկայացնի նաև մարքեթինգի հիմնարար հասկացությունները, դերը և

նշանակությունը ` ըստ կատարման չափանիշների:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
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Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունե-

նալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական, մեթոդական

ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարարականների հավաքա-

ծուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկատվական

գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.Մշակել բիզնես պլան

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի նպատակները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի կառուցվածքը

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր բիզնես պլանի նպատակների և կառուցվածքի վերա-

բերյալ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական, մեթոդա-

կան ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարարականների հա-

վաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ, տեղեկա-

տվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝  4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6.Կազմել ֆինանսական պլան

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում ֆինանսական պլանի կարևորությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում ֆինանսական պլանի կառուցվածքի, կառուցվածքը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում ֆինանսների հայթհայթման աղբյուրները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում վարկերի տեսակները, ձևերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի միջոցով: ՈՒսանողին

կառաջադրվեն բանավոր հարցեր կամ թեստեր ֆինանսական պլանի կարևորության, ֆինանսների

հայթհայթման աղբյուրների, վարկերի տեսակների և ձևերը վերաբերյալ:

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում`

բանավոր հարցերին (թույլատրվում են որոշ ոչ էական թերություններ և բացթողումներ) կամ թեստերի 80

տոկոսին:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Արդյունքի յուրացումը իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է

ունենալ ուսումնական գրականություն, քրեական օրենսգիրք, դասագրքեր, ուսումնամեթոդական,

մեթոդական ձեռնարկներ, ուղեցույցեր, գործնական խաղերի սցենարներ, թեստային հանձնարա-

րականների հավաքածուներ, ալգորիթմներ, մեթոդական մշակումներ, ցուցումներ, երաշխավորություններ,

տեղեկատվական գրականություն, դիտողական նյութեր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՕՊՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ՝ ԼՌԺ-05-13-013

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ լույսի, նրա հատկությունների,

տարածման և դրանց օրինաչափությունների, լույսի անդրադարձման ու բեկման օրինաչափությունների,

դրա հետ կապված սարքերի ու գործիքների ամբողջության վերբերյալ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել երկրաչափական օպտիկայի հիմնական օրենքները

2. Ներկայացնել հայելիների, պրիզմաների, ոսպնյակների և օպտիկական սարքերի հիմնական

չափանիշները

3. Ներկայացնել մարդու աչքի կազմվացքը, որպես բարդ օպտիկական սիստեմ

4. Ներկայացնել օպտիկական սարքեր տեսողական դիտարկումների համար

5. Ներկայացնում է լույսի բնույթի մասին զարգացման գաղափարների

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել երկրաչափական օպտիկայի հիմնական օրենքները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում լույսի ուղղահայաց տարածման օրենքը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում Հյուգենս-Ֆրենելի սկզբունքը: Ֆրենելի դիֆրակցիան, լույսի ուղղագիծ

տարածման բացատրությունը ալիքային տեսությամբ,

գ.ճիշտ է ներկայացնում Ֆերմայի սկզբունքը և նրանից բխող երկրաչափական օպտիկայի

հիմնական օրենքները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի արտացոլման օրենքը,

ե.ճիշտ է ներկայացնում լույսի բեկման օրենքը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջա-

դրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր լույսի ուղղահայաց տարածման օրենքի, Հյուգենս-

Ֆրենելի սկզբունքի, Ֆրենելի դիֆրակցիայի,Ֆերմայի սկզբունքի, լույսի արտացոլման և լույսի բեկման

օրենքների վերաբերյալ։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատաս-

խանը, 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել հայելիների, պրիզմաների, ոսպնյակների և օպտիկական սարքերի

հիմնական չափանիշները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում Ճառագայթների ընթացքը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում տափակ և կոր հայելիների չափանիշները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում հավաքող և ցրող ոսպնյակների բնութագրությունը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում ոսպնյակների հիմնական տեսակները,

ե.ճիշտ է ներկայացնում հիմնական, գլխավոր և հավելյալ ֆոկուսային առանցքները,

զ.ճիշտ է հաշվարկում ոսպնյակի ֆոկուսային հեռավորությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվենհարցեր ճառագայթների ընթացքի, տափակ և կոր հայելիների

չափանիշների, հավաքող և ցրող ոսպնյակների, դրանց հիմնական տեսակների, հիմնական, գլխավոր և

հավելյալ ֆոկուսային առանցքների, ոսպնյակի ֆոկուսային հեռավորության վերաբերյալ։ 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել մարդու աչքի կազմվացքը, որպես բարդ օպտիկական սիստեմ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում աչքի եղջերաթաղանթ, դրա դերը, նշանակությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում աչքի սկլևրան, դրա դերը, նշանակությունը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում աչքի բիբը, նրա դերը և նշանակությունը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում աչքի աշխատանքը, որպես բարդ օպտիկական սիստեմ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աչքի եղջերաթաղանթի, սկլևրայի, բիբի, դրանց դերի

և նշանակության, ինչպես նաև աչքի՝ որպես բարդ օպտիկական սիստեմի աշխատանքի վերաբերյալ։

Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը, նպա-

տակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակ-

ներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Ներկայացնել օպտիկական սարքեր տեսողական դիտարկումների համար

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում հեռադիդակը, որպես տեսողական դիտարկումների բարդ օպտիկական

սարք,

բ.ճիշտ է ներկայացնում խոշորացույցը, որպես տեսողական դիտարկումների բարդ օպտիկական

սարք,

գ.ճիշտ է ներկայացնում Կեպլերի և Հալիլեյի տեսողական խողովակները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր հեռադիդակի, խոշորացույցի՝ որպես տեսողական

դիտարկումների բարդ օպտիկական սարքի, ինչպես նաև Կեպլերի և Հալիլեյի տեսողական խողովակների

վերաբերյալ։ 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.Ներկայացնում է լույսի բնույթի մասին զարգացման գաղափարների

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում լույսի ինտերֆերենցիան, ինտերֆերենցիոն պատկերի max և min պայ-

մանները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի դիֆրակցիան, դիֆրակցիան ուղղանկյուն ճեղքից, Դիֆրակցիոն

ցանցը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի դիսպերսիա, նորմալ և անոմալ դիսպերսիա,

դ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի արագությունը և նրա չափման մեթոդները (Ռյումերի, Մայքելսոն-

Մոռլիի, Ֆիզոյի փորձերը):

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր լույսի ինտերֆերենցիայի, ինտերֆերենցիոն

պատկերի max և min պայմանների, դիֆրակցիայի, դիֆրակցիոն ցանցի, դիսպերսիայի, նորմալ և անոմալ

դիսպերսիաների, լույսի արագության և նրա չափման մեթոդների (Ռյումերի, Մայքելսոն-Մոռլիի, Ֆիզոյի
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փորձերը) վերաբերյալ։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատաս-

խանը, 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-014

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է տալ գիտելիքներ էլեկտրատեխնիկայի հաստատուն և փոփոխական հոսանքի

շղթաները, էլեկտրատեխնիկայի հիմնական օրենքները, էլեմենտների պայմանական նշանները,

էլեկտրական մեծությունները։

Ձևավորել էլեկտրական շղթանները կարդալու, տվյալներից օգտվելով՝ ըստ հաշվարկման մեթոդների

հաստատուն և փոփոխական հոսանքի շղթաները հաշվելու, պարզագույն էլեկտրական շղթաներ

հավաքելու, սարքերի ցուցմունքները կարդալու և դրանք աղյուսակներում գրանցելու կարողություններ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար մուտքային պահանջներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել պարզագույն էլեկտրական շղթայի կառուցվածքը, շղթայի գծային և ոչ գծային

տարրերը, բնութագրերը, պայմանական գրաֆիկական նշանակումները, մակնիշավորումը, տեսակները,

Էլշուները, էլեկտրական էներգիայի աղբյուրները, ներքին դիմադրությունը, շղթաներում աշխատանքային

ռեժիմները

2. Ներկայացնել էլեկտրական շղթայի տոպոլոգիան, էլեկտրական շղթայի ճյուղերի և հանգույցների

գաղափարը, շղթաների հաշվարկման մեթոդները

3. Հավաքել պարզագույն սխեմաներ, կատարել չափումներ և վերլուծել արդյունքները:
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4. Ներկայացնել փոփոխական էլեկտրական հոսանքի գաղափարը, տեսակները, բնութագրող մեծու-

թյունները, գծային և ոչ գծային տարրերը փոփոխական հոսանքի շղթայում։ Սահմանում է էլեկտրական

ազդանշանը, նրա բնութագրերը, ներկայացման եղանակները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել պարզագույն էլեկտրական շղթայի կառուցվածքը, շղթայի գծային և ոչ

գծային տարրերը, բնութագրերը, պայմանական գրաֆիկական նշանակումները, մակնիշավորումը,

տեսակները, Էլշուները, էլեկտրական էներգիայի աղբյուրները, ներքին դիմադրությունը, շղթաներում

աշխատանքային ռեժիմները:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է պատկերացնում պարզագույնն էլեկտրական շղթայի կառուցվածքը,

բ.ճիշտ է տարբերում ակտիվ և պասիվ տարրերը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթայի գծային և ոչ գծային, տարրերը, նրանց չափման միա-

վորները, պայմանական գրաֆիկական նշանակումները, մակնիշավորումը, տեսակները, հիմնական բնու-

թագրերը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական էներգիայի աղբյուրները, էլշուն, ներքին դիմադրությունը,

ե.ճիշտ է ներկայացնում շղթայի աշխատանքային ռեժիմները։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առա-

ջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն պարզագույն էլեկտրական շղթայի կառուցվածքի, շղթայի

գծային և ոչ գծային տարրերի, բնութագրերի, պայմանական գրաֆիկական նշանակումների, մակնի-

շավորման, տեսակների, Էլշուների, էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների, ներքին դիմադրության,

շղթաներում աշխատանքային ռեժիմների վերաբերյալ հարցեր։ 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել էլեկտրական շղթայի տոպոլոգիան, էլեկտրական շղթայի ճյուղերի և

հանգույցների գաղափարը, շղթաների հաշվարկման մեթոդները:
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է պատկերացնում էլեկտրական շղթայի հաջորդական և զուգահեռ միացումները,

բ.ճիշտ է պատկերացնում էլեկտրական շղթայի եռանկյունաձև֊աստղաձև միացումները, դաշտերի

վերադրման սկզբունքը,

գ.ճիշտ է բացատրում Օհմի օրենքը, Կիրխհոֆի օրենքները,

դ.ճիշտ է հաշվում շղթայի ընդհանուր դիմադրությունը, շղթաներով հոսող հոսանքները, շղթայի

սպառիչների վրա ընկած լարումները, շղթայի հզորությունը։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և գործ-

նական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն խնդիրներ և հարցեր էլեկտրական շղթայի

հաջորդական և զուգահեռ, եռանկյունաձև֊աստղաձև միացումների, դաշտերի վերադրման սկզբունքի,

Օհմի, Կիրխհոֆի օրենքների վերաբերյալ։ 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Հավաքել պարզագույն սխեմաներ, կատարել չափումներ և վերլուծել արդյունքները:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է հավաքում պարզագույն էլեկտրական սխեմաներ,

բ.ճիշտ է կատարում էլեկտրական մեծությունների չափումներ չափիչ սարքերի օգնությամբ,

գ.ճիշտ է համեմատում հաշվարկներով ստացված արդյունքների հետ և վերլուծում արդյունքները։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և

գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն առաջադրանքեր, որի ժամանակ նա պետք

է հավաքի պարզագույն էլեկտրական սխեմաներ, չափիչ սարքերի օգնությամբ կատարի էլեկտրական

մեծությունների չափումներ, համեմատի դրանք հաշվարկներով ստացված արդյունքների հետ և կատարի

արդյունքների վերլուծություններ։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու

պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով

առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և

կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Ներկայացնել փոփոխական էլեկտրական հոսանքի գաղափարը, տեսակները,

բնութագրող մեծությունները, գծային և ոչ գծային տարրերը փոփոխական հոսանքի շղթայում։ Սահմանում

է էլեկտրական ազդանշանը, նրա բնութագրերը, ներկայացման եղանակները:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում պարզագույն տատանողական համակարգը և սահմանում փոփոխական

հոսանքը,

բ.ճիշտ է սահմանում էլեկտրական ազդանշանը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում պարբերական, ոչ պարբերական, հարմոնիկ, իմպուլսային, պատահական

ազդանշանները, աղմուկները,

ե.ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանները բնութագրող մեծությունները՝ պարբերություն, հաճա-

խություն, լայնույթ, ակնթարթային արժեք,

զ.ճիշտ է ներկայացնում տրման եղանակները՝ բանաձևային, գրաֆիկական, սպեկտրալ:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և

գործնական առաջադրանքների միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք ներկայացնի փոփոխական

էլեկտրական հոսանքի գաղափարը, տեսակները, բնութագրող մեծությունները, գծային և ոչ գծային

տարրերը փոփոխական հոսանքի շղթայում։ Սահմանում է էլեկտրական ազդանշանը, նրա բնութագրերը,

ներկայացման եղանակները։ 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 ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ
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Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԼՈՒՅՍԻ ԵՎ ԳՈՒՅՆԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ

ԸՆԿԱԼՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-015

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի տարածության մեջ գույնի և լույսի

ընկալման առանձնահատկություններին, լուսային ձևավորումումների ժամանակ գունային էֆեկտների

կառուցման առանձնահատկություններին` կախված լույսի և գույնի ֆիզիլոգիական և հոգեբանական

ընկալման առանձնահատկություններից, տարբեր տրամադրությունների ստացման հմտոևթյուններին՝

լույսի և գույնի առանձնահատկությունների կիրառման միջոցով

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, ԼՌԺ-05-13-013 «Օպտիկայի հիմունք-

ներ» մոդուլը։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել աչքը որպես օպտիկական արտացոլման ընդունիչ: Տեսողական ընկալման

գործընթաց

2. Ներկայացնել լույսի և խավարի ադապտացիա: Սուր տեսողություն

3. Ներկայացնել կոնտրաստ և լույսի ուժգնացում

4. Ներկայացնել եռագույն տեսողության տեսություն

5. Ներկայացնել գունային կոնտրաստ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Աչքը որպես օպտիկական արտացոլման ընդունիչ: Տեսողական ընկալման գործընթաց

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում աչքի կառուցվածքը և հատկությունները,

գ. ճիշտ է կատարում աչքի կառուցվածքի գծապատկերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և

գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր տեսողական ընկալման առանձ-
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նահատկությունների, աչքի կառուցվածքի և հատկությունների, աչքի կառուցվածքի գծապատկերի վերա-

բերյալ: Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը,

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակ-

ներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Մարդու աչքի ֆիզիոլոգիա: Օպտիկական համակարգեր

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում մարդկային աչքի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները.

բ. ճիշտ է կատարում աչքի ֆիզիոլոգիայի գծապատկերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և

գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր տեսողական ընկալման առանձ-

նահատկությունների, աչքի ֆիզիոլոգիայի, օպտիկական համակարգերի, մարդկային աչքի ֆիզիոլոգիա-

կան առանձնահատկությունների, աչքի ֆիզիոլոգիայի գծապատկերի վերաբերյալ: 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 կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Լույսի և խավարի ադապտացիա: Սուր տեսողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում տեսողական ֆունկցիաները,

բ.ճիշտ է օգտագործում լույսը կախված տեսողության ֆիզիոլոգիայից:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և

գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր տեսողական ֆունկցիաների և

տեսողության ֆիզիոլոգիայից կախված լույսի ճիշտ օգտագործման վերաբերյալ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Կոնտրաստ և լույսի ուժգնացում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում կոնտրաստի օրինակները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում կոնտրաստը և հարթ լուսավորությունը

գ.ճիշտ է ապահովում լուսային հավասարակշռություն

դ.ճիշտ է կիրառում կոնտրաստը լուսային ձևավորումների ժամանակ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և գոր-

ծնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի կոնտրաստի օրինակներ, բացատրի

հարթ լուսավորությունը, լուսային հավասարակշռությունը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները

լուսային ձևավորումների ժամանակ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.Եռագույն տեսողության տեսություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում գույնի ընկալման առանձնահատկությունները

բ.ճիշտ է ներկայացնում դալտոնիզմը
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գ.ճիշտ է կառուցում գույների միախառնման աղյուսակները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և գործ-

նական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գույնի ընկալման առանձնահատ-

կությունները, դալտոնիամը, կառուցի գույների միախառնման աղյուսակը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6.Գունային կոնտրաստ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում գունային կոնտրաստի տեսակները (սառը, տաք, բաղադրյալ գույների միջո-

ցով),

բ.ճիշտ է կատարում հարթակի լուսային ձևավորում գունային կոնտրաստի միջոցով,

գ.ճիշտ է կատարում հարթակի լուսային ձևավորումը՝ գունային հագեցվածության կամ միապա-

ղաղության միջոցով,

դ.ճիշտ է կատարում գունային հարմոնիկ լուծումներ ընդգծելով կամ մեղմելով գույնը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, խնդիրների, թեստերի և գործ-

նական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին տրվում են հարցեր գունային կոնտրաստի տեսակների,

գունային կոնտրաստի միջոցով հարթակի լուսային ձևավորման, գունային հագեցվածության կամ

միապաղաղության վերաբերյալ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ



85

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-016

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի լուսային սարքերի և սարքավորումների

բոլոր տեսակների վերաբերյալ գիտելիքների

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 50 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 22 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԼՌԺ-05-13-014 « Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ» մոդուլը։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել լուսային սարքերի տեսակները

2. Ներկայացնել մալուխների տեսակներն ըստ կիրառության

3. Ներկայացնել զտիչների տեսակներն ըստ կիրառության

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել լուսային սարքերի տեսակները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում սարքերի տեսակները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում սարքերն ըստ տեսակի և անհրաժեշտության,

գ.ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումները (ծխի, ձյան, կրակի, կայծակի ….և այլն),

դ.ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումները ըստ տեսակի և նշանակության

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի լուսային սարքերի տեսակները, բացատրի, թե լուսային սարքերը ինչի համար են

նախատեսված, դասակարգի դրանք ըստ նշանակության:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ
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Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել մալուխների տեսակներն ըստ կիրառության

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում մալուխների տեսակները,

բ. ճիշտ է ընտրում մալուխներն ըստ տեսակի և անհրաժեշտության,

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի մալուխները, դրանց տեսակները, դասակարգի դրանք ըստ նշանակության և

անհրաժեշտության:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել զտիչների տեսակներն ըստ կիրառության

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում գունավոր և անգույն զտիչների տեսակները,

բ.ճիշտ է ընտրում զտիչներն ըստ գույնի, տեսակի, նշանակության:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի գունավոր և անգույն զտիները, դրանց տեսակները,կարողանա ընտրել

համապատասխան զտիչն ըստ գույն, տոսակի և նշանակության:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԵՌՈՒՍՏԱ ԵՎ ԿԻՆՈՏԵԽՆԻԿԱ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-017

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ընդհանուր գիտելիքներ հաղորդել նկարահանումների ժամանակ

օգտագործվող կինո և հեռուստատեխնիկայի, դրանց ունեցած դերի վերաբերյալ, ձևավորել դրանք կիրա-

ռելու հմտություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 60 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԼՌԺ-05-13-

008 «Լուսանկարչություն», ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ» և ԼՌԺ-05-13-013 «Օպտի-

կայի հիմունքներ» մոդուլները:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Աշխատել տեսախցիկով

2. Աշխատել նկարահանման կռունկով

3. Տիրապետել հեռուստաքարշակով աշխատելու հմտություններին

4. Ներկայացնել արհեստական լուսավորության սարքերը, դրանց հնարավորությունները և

կիրառման եղանակները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Աշխատել տեսախցիկով

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում տեսախցիկների տեսակները և դրանց մասնագիտական գնահատականը,

բ.ճիշտ է միացնում տեսախցիկը,

գ.ճիշտ է տեղադրում տեսաերիզը,

դ.ճիշտ է կատարում նկարահանում,

ե.ճիշտ է անջատում տեսախցիկը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի տեսախցիկները, գործնականում ցացադրի տեսախցիկի միաց-

ման, տեսաերիզի տեղադրման, նկահանման, ինչպես նաևտեսախցիկի անջատման գործողությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
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Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, տեսախցիկներ, աշխատանքային

տեսաերիզներ, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Աշխատել նկարահանման կռունկով

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում կռունկի հնարավորությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում կիրառման անհրաժեշտությունն ու պայմանները,

գ.ճիշտ է հաշվարկում հեռուստակռունկի անհրաժեշտ թռիչքի երկարությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի նկարահանման կռունկի հնարավորությունները, դրա կիրառման

անհրաժեշտոթյունն ու պայմանները, հաշվարկի հեռուստակռունկի անհաժեծտ թռիչքի հնարավո-

րությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, տեսախցիկներ, աշխատանքային

տեսաերիզներ, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Տիրապետել հեռուստաքարշակով աշխատելու հմտություններին

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

աԱ.ճիշտ է ներկայացնում հեռուստաքարշակի անհրաժեշտության առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում տվյալ վայրում դրա տեղադրման առանձնահատկությունները,

գ.ճիշտ է հաշվարկում հեռուստաքարշակի գծուղու (ռելս) երկարությունն ու կորությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի հեռուստաքարշակի անհրաժեշտության առանձնահատ-կու-

թյունները, տվյալ վայրում դրա տեղադրման առանձնահատկությունները, ճիշտ հաշվարկի հեռուստա-

քարշակի գծուղու (ռելս) երկարությունն ու կորությունները:
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, տեսախցիկներ, աշխատանքային

տեսաերիզներ, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Ներկայացնել արհեստական լուսավորության սարքերը, դրանց հնարավորություննե-

րը և կիրառման եղանակները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում արհեստական լուսավորության տարբեր սարքերի, լուսարձակների հնարա-

վորությունները,

բ.ճիշտ է հաշվարկում լուսային սարքերի էլեկտրաէներգիայի ծախսը,

գ.ճիշտ է որոշում լույսի ջերմաստիճանը և դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում ֆիլտրերի հնարավորությունները, դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի արհեստական լուսավորության տարբեր սարքերի, լուսար-

ձակների հնարավորությունները, ճիշտ հաշվարկի լուսային սարքերի էլեկտրաէներգիայի ծախսը, որոշի

լույսի ջերմաստիճանը և դրանց կիրառման անհրաժեշտությունը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, սարքավորումներ, տեսախցիկներ, աշխատանքային

տեսաերիզներ, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-018

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
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Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի լուսային սարքերով և սարքավորումների

տեսակներով աշխատելու հմտություններին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 60 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ» և ԼՌԺ-05-13-016 «Լուսային սարքեր և սարքավորումներ» մոդուլները։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել լուսային սարքերի տեսակները

2. Մալուխների շահագործման հմտություններ

3. Ներկայացնել զտիչները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է :

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել լուսային սարքերի տեսակները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է աշխատում,

բ.ճիշտ է ընտրում սարքերն ըստ տեսակի և անհրաժեշտության,

գ.ճիշտ է աշխատում սարքավորումներով (ծխի, ձյան, կրակի, կայծակի և այլն),

դ.ճիշտ է ընտրում սարքավորումները ըստ տեսակի և նշանակության:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի սարքերի տարբեր տեսակներով աշխատելու հմտություններ:

Ըստ առաջադրանքի բնույթի ընտրի համապատասխան սարքերն ու սարքավարումները, աշխատի

դրանցով (ծխի, ձյան, կրակի, կայծակի և այլն):

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային սարքավորումներ, աշխատանքային տարածք,

մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Մալուխների շահագործման հմտություններ
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ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ընտրում մալուխների տեսակները,

բ.ճիշտ է միացնում մալուխներն ըստ տեսակի և անհրաժեշտության,

գ.ճիշտ է ներկայացնում մալուխով աշխատելու անվտանգության կանոնները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի շահագործման հմտությունները աշխատանքի անվտանգության

կանոնները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային սարքավորումներ, մալուխներ, աշխատանքային

տարածք, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել զտիչները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ընտրում գունավոր և անգույն զտիչների տեսակները,

բ.ճիշտ է տեղադրում զտիչներն ըստ գույնի, տեսակի, նշանակության:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի գունավոր և անգույն զտիչների տեսակներով աշխատանքի

ընթացքը, տեղադրի դրանք ըստ գոյնի և տեսակի: Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը

ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային սարքավորումներ, զտիչներ, աշխատանքային

տարածք, մասնագիտական համապատասխան գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև

տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-019

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի՝ ժամանակակից լուսային վահանակների

բոլոր տեսակների, կառավարման տարրերի, լուսային էֆեկտների տեսակների վերաբերյալ գիտելիքների:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 60 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ», ԼՌԺ- 05-13-016 «Լուսային սարքեր և սարքավորումներ» և ԼՌԺ-05-13-018 «Լուսային

սարքերի և սարքավորումների շահագործում» մոդուլները։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել ինֆորմացիայի բեռնում և պահպանում գործողությունները

2. Ներկայացնել լուսային վահանակի կառավարման տարրերը և աշխատանքի հաջորդականությունը

3. Ներկայացնել լուսային էֆեկտներ հասկացությունը

4. Անսարքությունների վերացում

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել ինֆորմացիայի բեռնում և պահպանում գործողությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում վահանակի ֆունկցիոնալ աշխատանքը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում վահանակում ինֆորմացիայի բեռնման և պահպահնման առանձնահատ-

կությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում հիշողության մեջ նոր ինֆորմացիայի բեռնման և պահպահնման առանձ-

նահատկությունները

դ.ճիշտ է ներկայացնում հիշողության մեջ նոր ինֆորմացիայի պահպանման և հնի հեռացման

գործընթացը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի վահանակի ֆունկցիոնալ աշխատանքը, ինֆորմացիայի բեռնման և պահպահնման

առանձնահատկությունները, հիշողության մեջ նոր ինֆորմացիայի բեռնման և պահպահնման, հնի

հեռացման առանձնահատկությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ
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Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային վահանակ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև տեսաֆիլմեր:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ներկայացնել լուսային վահանակի կառավարման տարրերը և աշխատանքի

հաջորդականությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման տարրերը (ծրագրավորման, վերարտադրման, ձայնա-

գրման),

բ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի ինտենսիվությունը, սարքի դիրքը, գույնը,

գ.ճիշտ է ներկայացնում վահանակի <<Master>>-ի առանձնահատկությունները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում վահանակի աշխատանքը մեխանիկական, ավտոմատ անցումների ժամա-

նակ,

ե.ճիշտ է ներկայացնում վահանով աշխատելու հաջորդականությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի վահանակի աշխատանքը, ծրագրավորման, վերարտադրման, ձայնագրման հաջոր-

դականությունը, լույսի ինտենսիվությունը, կախված սարքի դիրքից, <<Master>>-ի հնարավորությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային վահանակ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել լուսային էֆեկտներ հասկացությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում էֆեկտների տեսակներն ու առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում լուսային էֆէեկտների ստեղծման, ձայնագրման և վերարտադրման առանձ-

նահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի միջոցով: Ուսանողը

պետք է ներկայացնի էֆեկտների տեսակները, ստեղծման, ձայնագրման և վերարտադրման առանձ-

նահատկությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային վահանակ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Անսարքությունների վերացում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում հավանական անսարքությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում անսարքությունների վերաբերյալ հաշվետվություն հավաքագրման և

ներկայացման առանձնահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողը պետք է

ներկայացնի վահանակների աշխատանքի հետ կապված հավանական անսարքությունները, դրանց

վերաբերյալ հաշվետվություն հավաքագրման և ներկայացման առանձնահատկությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, լուսային վահանակ, մասնագիտական համապատասխան

գրականություն:

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-020

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել լուսային վահանակով աշխատելու հմտություններ

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ
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Գործնական պարապմունք՝ 60 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ» և ԼՌԺ-05-13-019 «Լուսային վահանակների կառուցվածքը» մոդուլները։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ինֆորմացիայի բեռնում և պահպանում

2. Կառավարման տարրերի տիրապետման հմտություններ

3. Լուսային վահանակով աշխատելու կարողություն

4. Լուսային էֆեկտներ կատարելու կարողություն

5. Անսարքությունների վերացման կարողություն

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ինֆորմացիայի բեռնում և պահպանում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում վահանակի ֆունկցիոնալ աշխատանքը,

բ.ճիշտ է բեռնում և պահում անհրաժեշտ ինֆորմացիան վահանակում,

գ.ճիշտ է բեռնում և պահում նոր ինֆորմացիա պահելով նոր ինֆորմացիան հիշողության մեջ,

դ.ճիշտ է բեռնում նոր ինֆորմացիան հանելով հինը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

Ուսանողին հանձնարարվելու է նառախապատրաստել վահանակը աշխատանքի համար, բեռնել և պահել

անհրաժեշտ ինֆորմացիան,ավելավնել նոր ինֆորմացիա, հանել հինը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարու-

թյունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային վահանակ և համապատասխան

ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Կառավարման տարրերի տիրապետման հմտություններ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում կառավարման տարրերը (ծրագրավորման, վերարտադրման, ձայնագրման)
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բ.ճիշտ է ընտրում կառավարման տարրերը (ծրագրավորման, վերարտադրման, ձայնագրման)

գ.ճիշտ է կիրառում կառավարման տարրերից (ծրագրավորման, վերարտադրման, ձայնագրման)

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

Ուսանողին հանձնարարվելու է ցույց տալ և կիրառել կառավարման տարրեն ըստ առաջադրված հանձ-

նարարության:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային վահանակ և համապատասխան

ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Լուսային վահանակով աշխատելու կարողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է կիրառում լույսի ինտենսիվությունը,

բ.ճիշտ է կիրառում սարքի դիրքը, գույնը,

գ.ճիշտ է ձայնագրում, ջնջում, փոփոխում վահանակի <<Master>>-ում,

դ.ճիշտ է վերարտադրում վահանակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները,

ե.ճիշտ է աշխատում մեխանիկական, ավտոմատ անցումների ժամանակ,

զ.ճիշտ է վերարտադրում <<Master>>-ով,

է.ճիշտ է ձայնագրում ծրագիրը կրիչի վրա:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

Ուսանողին հանձնարարվելու է կիրառել լույսի ինտենսիվությունը, սարքի դիրքը, գույնը,կախված սցենա-

րից: Այնուհետև ձայնագրել, ջնջել, փոփոխել լուսային ծրագիրը վահանակի <<Master>>-ում:

Վերարտադրել վահանակի ֆունկցիոնալ հնարավորությունները, աշխատել մեխանիկական, ավտո-

մատ անցումների ժամանակ, վերարտադրել այդ ամենը <<Master>>-ով: Ձայնագրել պատրաստի ծրագիրը

կրիչի վրա:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային վահանակ և համապատասխան

ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Լուսային էֆեկտներ կատարելու կարողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա. ճիշտ է ներկայացնում էֆեկտների տեսակներն ու առանձնահատկությունները,

բ. ճիշտ է ստեղծում, ձայնագրում, վերարտադրում էֆեկտները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

Ուսանողին հանձնարարվելու է կիրառել լուսային էֆեկտների տեսակներն ըստ առաջադրանքի, ստեղծել,

ձայնագրել և վերարտադրել դրանք:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային վահանակ և համապատասխան

ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.Անսարքությունների վերացման կարողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է գտնում, վերեցնում անսարքությունը,

բ.ճիշտ է հավաքագրում և ներկայացնում անսարքությունների վերաբերյալ հաշվետվությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական աշխատանքների միջոցով:

Ուսանողին հանձնարարվելու է գտնել և վերեցնել անսարքությունը, ներկայացնել դրա վերաբերյալ հաշ-

վետվության ձևը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային վահանակ և համապատասխան

ծրագրեր։
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՍՈՐԻ ԱՇԱՏԱՆՔԸ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԽՄԲԻ ՀԵՏ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-021

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի ռեժիսուրայի, օպերատորի, նկարիչի

հետ ստեղծագործական աշխատանքի հմտություններին, նախագծի էսքիզների և մակետի հետ աշխաելու

կարողություններին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 42 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար մուտքային պահանջներ պետք չեն։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Լուսային խնդիրների բացահայտում ստեղծագործական խմբի հետ

2. Բեմադրվող նյութի գրաֆիկական պատկերում

3. Նախագծի լուսային լուծումներ կատարելու կարողություն

4. Էսքիզներով, գծագրերով և լուսանկարներով աշխատելու կարողություն

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Լուսային խնդիրների բացահայտում ստեղծագործական խմբի հետ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում բեմական նախագծերի տեսակները,

բ.ճիշտ է մեկնաբանում տարբեր բեմականացումների լուսային ձևավորման առանձնահատկություն-

ները,

գ.ճիշտ է կազմակերպում լուսավորման աշխատանքները նախագծի իրականացման տարբեր փուլե-

րում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի նախագծերի տեսակները, բեմականացումների լուսային

ձևավորման առանձնահատկությունները: Մեկնաբանի նախագծի տարբեր փուլերում իր կազմակերպած

լուսավորման աշխատանքների բնույթը:
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, վահանակ և համապատաս-

խան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Բեմադրվող նյութի գրաֆիկական պատկերում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում նախնական պարտիտուրայի կառուցման առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է կառուցում նախնական պարտիտուրան,

գ.ճիշտ է աշխատում ռեժիսորի հետ,

դ.ճիշտ է ղեկավարում լուսավորման աշխատանքները նախագծի իրականացման տարբեր փուլերում:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք ներկայացնի նախագծի պարտիտուրայի կառուցման առանձնհատկությունները

տարբեր փուլերում: Փորձի կառուցել նախնական պարտիտուրա, ներկայացնի իր աշխատանքը ռեժիսորի

հետ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, վահանակ և համապատաս-

խան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Նախագծի լուսային լուծումներ կատարելու կարողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում լուսային լուծումների կառուցման առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է կատարում բեմական առանձին պատկերների լուսային ձևավորում՝ կախված ստեղծագոր-

ծական խմբի որոշումներից,

գ.ճիշտ է կատարում ողջ նախագծի լուսային ձևավորում՝ կախված ստեղծագործական խմբի որոշում-

ներից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք ներկայացնի լուսային լուծումների կառուցման առանձնահատկությունները՝

կախված ստղծագործական խմբի որոշումներից: Փորձի կառուցել և ներկայացնել նախագծի ամբողջական

լուսային ձևավորումը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, վահանակ և համապատաս-

խան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Էսքիզներով, գծագրերով և լուսանկարներով աշխատելու կարողություն

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում լուսավորման տեսակները,

բ.ճիշտ է աշխատում էսքիզներով, գծագրերով և լուսանկարներով,

գ.ճիշտ է իրականացնում նախնական մոդելավորումն ըստ մակետի:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի լուսավորման տեսակները: Ցուցադրի էսքիզներով, գծագրերով և

լուսանկարներով աշխատելու կարողությունները: Ըստ մակետի կատարի նախնական մոդելավորում:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, վահանակ և համապատաս-

խան ծրագրեր։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՆՈ ԵՎ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԱՂԱՎԱՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-022

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել. Կինո–հեռուստատեսային տաղավարներում

լույսի աղբյուրների ճիշտ և ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերելու կորողություն։
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ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 60 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար հարկավոր են սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ ԼՌԺ-

05-13-009 «Կինո և հեռուստաօպերատրության հիմունքներ», ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ»,ԼՌԺ-05-13-017 «Հեռուստա և կինոտեխնիկա», ԼՌԺ-05-13-018 «Լուսային սարքերի և

սարքավորումների շահագործում», ԼՌԺ-05-13-020 «Լուսային վահանակների շահագործում» մոդուլները:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել կինո–հեռուստատեսային տաղավարի հիմնական լուսավորությունը

2. Էֆեկտային լուսարձակներ ընտրելու, տեղադրելու և շահագործելու կարողություններ

3. Ներկայացնել  լուսազտիչների և էֆֆեկտների առանձնահատկությունները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը նախապես հայտարարված թեմայով, գծագրով և լուսային

պարտիտուրայով կինո–հեռուստատեսային տաղավարի լուսավորման աշխատանքների կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել կինո–հեռուստատեսային տաղավարի հիմնական լուսավորությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է հաշվարկում հիմնական լուսավորման լուսարձակների ուժգնությունը, ելնելով կինո–

հեռուստատեսային տաղավարի չափերից, առանձնահատկություններից,

բ.ճիշտ է աշխատում «Ֆոնային» դասի լուսարձակներով,

գ.ճիշտ է աշխատում «Լրացնող» դասի լուսարձակներով,

դ.ճիշտ է աշխատում «Կոնտրովոյ» դասի լուսարձակներով,

ե.ճիշտ է աշխատում «Մոդելավորող» դասի լուսարձակներով,

զ.ճիշտ է աշխատում «Հիմնական ուրվագծող» դասի լուսարձակներով։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի կինո–հեռուստատեսային տաղավարի հիմնական լուսավո-

րությունը: Հաշվարկի հիմնական լուսավորման լուսարձակների ուժգնությունը, ելնելով կինո–հեռուստա-

տեսային տաղավարի չափերից, առանձնահատկություններից:Ցուցադրի «Ֆոնային», «Լրացնող»,

«Կոնտրովոյ», «Մոդելավորող» դասերի լուսարձակներով աշխատելու կարողություն:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, համապատասխան լուսար-

ձակների նմուշներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Էֆեկտային լուսարձակներ ընտրելու, տեղադրելու և շահագործելու կարողություններ:

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում էֆեկտային լուսարձակների («SPOT LIGHTS», «EFFECT LIGHTS», «WASH

LIGHTS» և «PAR (Parabolic aluminized reflector/ դասերի լուսարձակներ) առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ընտրում էֆեկտային լուսարձակներն՝ ըստ ներկայացված նախագծի,

գ.ճիշտ է տեղադրում էֆեկտային լուսարձակներն՝ ըստ ներկայացված նախագծի,

դ.ճիշտ է աշխատում էֆեկտային լուսարձակներով՝ ըստ ներկայացված նախագծի,

ե.ճիշտ է մեկնաբանում իր ընտրությունը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ցուցադրի լուսարձակներ ընտրելու, տեղադրելու և շահագործելու կարողու-

թյուններ, տարբերակի և ներկայացնի էֆեկտային լուսարձակները: Ըստ առաջադրվածնախագծի ընտրի,

տեղադրի և միացնի համապատասխան էֆեկտային լուսարձակը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, համապատասխան լուսար-

ձակների նմուշներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել  լուսազտիչների և էֆֆեկտների առանձնահատկությունները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում էֆֆեկտ արտացոլող լուսազտիչները (Գոբո (GOBO)/ բարդ ճառա-

գայթ/, Beam Effects /ճառագայթ/, Flower effects /ծաղկեձունջ ճառագայթ/, Centerpiece /սիմետրիկ ճա-

ռագայթ/ զանազան գունային և լազերային զտիչներ),

բ.ճիշտ է տարբերակում էֆֆեկտ արտացոլող լուսազտիչները,

գ.ճիշտ է կիրառում էֆֆեկտ արտացոլող լուսազտիչները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ցուցադրի էֆեկտ արտացոլող լուսարզտիչներն ընտրելու, տեղադրելու և շա-

հագործելու կարողություններ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, լուսային սարքեր, համապատասխան լուսար-

ձակների և լուսազտիչների նմուշներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-023

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել ճարտարապետական նախագծերի լուսավորման

կորողություններ։

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 32 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար հարկավոր են սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ ԼՌԺ-

05-13-008 «Լուսանկարչություն», ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի հիմունքներ», ԼՌԺ-05-13-018

«Լուսային սարքերի և սարքավորումների շահագործում», ԼՌԺ-05-13-020 «Լուսային վահանակների

շահագործում» մոդուլները:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել ճարտարապետական նախագծեր արտահայտությունը

2. Ճարտարապետական կառույցի լուսավորում

3. Ճարտարապետական նախագծերի լուսավորում

4. Գիտելիքներ ճարտապետական նախագծերի լուսավորման սարքերի և սարքավորումների

վերաբերյալ

5. Ճարտապետական նախագծերի լուսավորման նախագծում

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը մանրակերտի վրա՝ գծագրով և լուսային պարտիտուրայով

լուսավորման աշխատանքների կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել ճարտարապետական նախագծեր արտահայտությունը

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական կառույցի առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական կոթողի և կառույցի տարբերությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական համալիրների առանձնահատկությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ճարտարապետական կառույցի, կոթողի և համալիրների առանձ-

նահատկությունները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպություններ

և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Ճարտարապետական կառույցի լուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական կառույցի լուսավորման առանձնահատկությունները՝

ճշգրիտ, գեղագիտական, հոգեբանական լուսավորություն և այլն,

բ.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական կոթողի և կառույցի լուսավորման տարբերությունները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական համալիրների լուսավորման առանձնահատկություն-

ները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ճարտարապետական կառույցի, կոթողի և համալիրների լուսա-

վորման առանձնահատկությունները՝ ճշգրիտ, գեղագիտական, հոգեբանական լուսավորություն և այլն:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպություններ

և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։
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Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ճարտարապետական նախագծերի լուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ստանում ճարտարապետական նախագծի ցերեկային լուսավորությունը լուսարձակների

միջոցով,

բ.ճիշտ է արտահայտում ճարտարապետական նախագծի գեղարվեստական պատկերը,

գ.ճիշտ է ստանում ճարտարապետական նախագծի ուրվագիծը լուսարձակների միջոցով,

դ.ճիշտ է ներկայացնում լույսի տարածման առանձնահատկությունները տարածության և ճարտա-

րապետական նախագծերի մեջ,

ե.ճիշտ է ներկայացնում մարդկանց կողմից լույսի ընկալման առանձնահատկությունները, կախված

նախագծի լուսավորությունից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի իր կողմից կազմած ճարտարապետական նախագծի լուսավոր-

ման տարբերակներ, արտահայտելով ցերակային լուսավորությունը, գեղարվեստական պատկերը, միայն

ուրվագիծը: Մեկնաբանի լույսի տարածման առանձնահատկությունները կախված նախագծի բնույթից:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպություններ

և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Գիտելիքներ ճարտապետական նախագծերի լուսավորման սարքերի և սարքա-

վորումների վերաբերյալ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրաժեշտ էներգո-

խնայողական և արդյուվետ լուսային միջոցները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում  ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրաժեշտ կառա-

վարման համակարգերը, լուսային ցանցերը, սարքերը, աղբյուրները, և դրանց կարգավորման միջոցները,

գ.ճիշտ է թվարկում լուսային սարքերի, մալուխների, տեխնոլոգիական այլ սարքավորումների

տեսակների դրանց դիմացկունության տեսակետից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրա-
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ժեշտ էներգոխնայողական և արդյուվետ լուսային միջոցները, անհրաժեշտ կառավարման համակարգերը,

լուսային ցանցերը, սարքերը, աղբյուրները, և դրանց կարգավորման միջոցները: Ըստ առաջադրված նա-

խագծի թվարկի համապատասխան լուսային սարքերի, մալուխների, տեխնոլոգիական այլ սարքա-

վորումների տեսակների դրանց դիմացկունության տեսակետից:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպություններ

և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ճարտապետական նախագծերի լուսավորման նախագծում

ա.ճիշտ է նախագծում ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրաժեշտ էներգո-

խնայողական և արդյուվետ լուսային միջոցները,

բ.ճիշտ է ընտրում ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրաժեշտ կառավարման

համակարգերը, լուսային ցանցերը, սարքերը, աղբյուրները, և դրանց կարգավորման միջոցները,

գ.ճիշտ է ընտրում լուսային սարքերի, մալուխների, տեխնոլոգիական այլ սարքավորումների տեսակ-

ների դրանց դիմացկունության տեսակետից,

դ.ճիշտ է ներկայացնում ճարտարապետական նախագծերի լուսավորման համակարգչային հմտու-

թյունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ճարտարապետական կառույցի լուսավորման նախագիծ, հա-

մապատասխան ճարտարապետական կառույցի լուսավորման համար անհրաժեշտ էներգոխնայողական և

արդյուվետ լուսային միջոցների, կառավարման համակարգերի, լուսային ցանցերի, սարքերի, աղբյուրների

կիրառման ճշգրիտ հաշվարկով: Մեկնաբանի ընտրում լուսային սարքերի, մալուխների, տեխնոլոգիական

այլ սարքավորումների տեսակների ընտրությունը, դրանց դիմացկունության տեսակետից:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպություններ

և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ։
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Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԲԵՄԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-024

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց հետո սովորողը կտիրապետի հարթակի լուսավորման բոլոր

տեսակների աշխատանքների կազամկերպմանը և իրականեցմանը

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 70 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, ԼՌԺ-05-13-001 «Արվեստի պատմու-

թյուն», ԼՌԺ-05-13-004 «Թատրոնի պատմություն», ԼՌԺ-05-13-005 «Նկարչական ձևավորում», ԼՌԺ-05-13-

006 «Դրամատուրգիա», ԼՌԺ-05-13-013 «Օպտիկայի հիմունքներ», ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտրատեխնիկայի

հիմունքներ», ԼՌԺ-05-13-015 «Լույսի և գույնի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանակն ընկալում», ԼՌԺ-59.11-018

«Լուսային սարքերի և սարքավորումների շահագործում», ԼՌԺ-05-13-020 «Լուսային վահանակների

շահագործում» մոդուլները։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Հարթ դեկորի ուսավորում

2. Ռեյիեֆային կամ ծավալային դեկորի լուսավորում

3. Բեմահարթակի լուսավորում

4. Ապլիկացիաների և գործվածքի լուսավորում

5. Բեմահարթակի լուսավորում ըստ պրոեկտման տեսակների

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Հարթ դեկորի ուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է լուսավորւմ հարթ մակերեսով դեկորը,

բ.ճիշտ է տեղադրում անհրաժեշտ լուսային սարքերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի հարթ դեկորի լուսավորման կարողությունները՝ ճիշտ տեղա-

դրելով համապատասխան լուսային սարքերը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
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Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող տարածք, բեմա-

հարթակ կամ արհեստանոց, մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպու-

թյուններ և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ռելյեֆային կամ ծավալային դեկորի լուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է լուսավորւմ ծավալային մակերեսով դեկորը,

բ.ճիշտ է լուսավորում ռելյեֆային դեկորը,

գ.ճիշտ է տեղադրում անհրաժեշտ լուսային սարքերը:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ռելյեֆային կամ ծավալային դեկորի լուսավորման կարողու-

թյունները՝ ճիշտ տեղադրելով համապատասխան լուսային սարքերը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող տարածք, բեմա-

հարթակ կամ արհեստանոց, մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպու-

թյուններ և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Բեմահարթակի լուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է լուսավորում հարթակը,

բ.ճիշտ է տեղադրում լուսատեխնիկական միջոցները հարթակի վրա,

գ.ճիշտ է տեղադրում լուսատեխնիկական միջոցները հարթակից դուրս:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի բեմահարթակի լուսավորման կարողությունները՝ ճիշտ տեղադ-

րելով համապատասխան լուսային սարքերը հարթակի վրա և հարթակից դուրս:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող տարածք, բեմա-

հարթակ կամ արհեստանոց, մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպու-

թյուններ և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Ապլիկացիաների և գործվածքի լուսավորում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է լուսավորում ապլիկացւաները,

բ.ճիշտ է լուսավորում գործվածքը կախված տեսակներից,

գ.ճիշտ է տեղադրում լուսատեխնիկական միջոցները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի ապլիկացիաների և գործվածքի լուսավորման կարողությունները՝

կախված գործվացքի տեսակից, ճիշտ տեղադրելով համապատասխան լուսային միջոցները:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող տարածք, բեմա-

հարթակ կամ արհեստանոց, մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպու-

թյուններ և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5.Բեմահարթակի լուսավորում ըստ պրոեկտման տեսակների

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում հարթակի պրոեկտման տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները,

բ.ճիշտ է լուսավորում հարթակը՝ կախված պրոեկտման տեսակներից:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Ուսանողը պետք է ներկայացնի բեմահարթակի լուսավորման կարողությունները՝ կախված

պրոեկտման տեսակից և առանձնահատկություններից, ճիշտ տեղադրելով համապատասխան լուսային

միջոցները:
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Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող տարածք, բեմա-

հարթակ կամ արհեստանոց, մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում վերատպու-

թյուններ և տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-025

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Այս մոդուլի նպատակն է ուսանոողի մոտ ձևավորել եռաչափ մոդելավորման և անիմացիայի կառուց-

ման հիմնական հասկացություն, 3ds max համակարգչային ծրագրի միջոցով, եռեչափ գռաֆիկայի և

անիմացիայի կառուցման հիմնական սկզբունքների կիրառման կարողություն։

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 90 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 50 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար հարկավոր են սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ ԱՀ-

ՀՕ 05-13-001«Համակարգչային օպերատրություն», ԼՌԺ-05-13-005 «Նկարչական ձևավորում», ԼՌԺ-05-

13-008 «Լուսանկարչություն» և ԼՌԺ-05-13-010 «Մասնագիտական օտար լեզու» մոդուլները

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Աշխատել 3ds max համակարգչային ծրագրով

2. Կառուցել համակարգչային եռաչափ մոդել

3. Կիրառել համակարգչային եռաչափ մոդելի լուսավորումը, լուսային և գունային էֆֆեկտները

4. Արտաբերել նախագիծը թղթի, եռաչափ տպիչի կամ էլեկտրոնային ֆայլի տեսքով

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը նախապես հայտարարված թեմայով եռաչափ գրաֆիկական

մոդելի կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Աշխատում է 3ds max համակարգչային ծրագրով

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է օգտագործում 3ds max համակարգչային ծրագրի գործիքները, հրահանգավորման վահա-

նակը, պատուհանները,
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բ.ճիշտ է օգտագործում ստեղնաշարային հապավումները,

գ.ճիշտ է կառուցում և անվանակարգում հասարակ օբյեկտները/չափսերը, նշանակությունները/,

դ.ճիշտ է օգտագործում /տեղափոխում, տեղադրում, ճնջում, վերականգնում, տրասֆորմացիյա/

գործիքները։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսանողը պետք

է ներկայացնի 3ds max համակարգչային ծրագրի գործիքները, հրահանգավորման վահանակը, պատու-

հանները և ստեղնաշարային հապավումները կիրառելու կարողություններ: Կառուցի և անվանակարգի

հասարակ օբյեկտները /չափսերը, նշանակությունները/:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող համակարգչային

լսարան, համապատասխան ծրագրեր: Մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Կառուցում է համակարգչային եռաչափ մոդել

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է կառուցում «պրիմիտիվ» օբյեկները,

բ.ճիշտ է կառուցում «հարթ ֆիգուրաները» spline.

գ.կարողանում է մոդելը պտտել, տեղափոխել, փոփոխել մասշտաբը,

դ.ճիշտ է օգտագործում մոդիֆիկատորները,

ե.ճիշտ է օգտագործում նյութի և հումքի հատկանիշները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսանողը պետք

է ներկայացնի պրիմիտիվ» օբյեկներ, «հարթ ֆիգուրաները», մոդելը պտտելու, տեղափոխելու, մասշտաբը

փոփոխելու և մոդիֆիկացիաները օգտագործելու կարողություններ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող համակարգչային

լսարան, համապատասխան ծրագրեր: Մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

տեսաերիզներ։
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Համակարգչային եռաչափ մոդելի լուսավորում, լուսային և գունային էֆֆեկտների

կիրառում

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ կարողանում է մոդելի վիրտուալ տաղավարում տեղադրել նկարահանման խցիկների և

կարգավորել նրանց տվյալները,

բ.ճիշտ է օգտագործում և կարողանում է տեղադրել լույսի ստանդարտ աղբյուրները նախագծում,

փոփոխել դրանց առանձնահատկությունները,

գ.ճիշտ և տեղին կարողանում է համակարգչային նախագծում օգտագործել զանազան լուսային

էֆֆեկտներ /ծուխ, կրակ, կայծակ, ճառագայթ/

դ.ճիշտ կարողանում է օգտագործել «տրասիրովկա» գործիքը և դրանով գծագրել ճառագայթի

ճանապարհը։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսանողը պետք

է կարողանա համակարգչային եռաչափ մոդելի օրինակի վրա տեղադրել նկարահանման խցիկները և

լույսի ստանդարտ աղբյուրները, կարգավորել դրանց տվյալները: Հհամակարգչային նախագծում ներ-

կայացնել զանազան լուսային էֆֆեկտներ /ծուխ, կրակ, կայծակ, ճառագայթ/, «տրասիրովկա» գործիքը և

դրանով գծագրել ճառագայթի ճանապարհը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող համակարգչային

լսարան, համապատասխան ծրագրեր: Մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4.Նախագիծը արտաբերում է թղթի, եռաչափ տպիչի կամ էլեկտրոնային ֆայլի տեսքով։

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում տարբեր անիմացիոն ֆորմատների հատկանիշները։

բ.ճիշտ պատկերացնում է նախագծի պահանջվող վերջնական տեսքը և կարողանում է այն

արտաբերել, թղթի, գունավոր, եռաչափ տպիչի, կամ ֆայլի տեսքով։

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
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Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների միջոցով: Ուսանողը պետք

է ներկայացնի տարբեր անիմացիոն ֆորմատների հատկանիշներ, նախագծի պահանջվող վերջնական

տեսքը, այն արտաբերել, թղթի, գունավոր, եռաչափ տպիչի, կամ ֆայլի տեսքով:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան տեխնիկակական հագեցվածություն ունեցող համակարգչային

լսարան, համապատասխան ծրագրեր: Մասնագիտական գրականություն, անհրաժեշտության դեպքում

տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄՈԴՈՒԼԻ ԴԱՍԻՉԸ ԼՌԺ-05-13-026

ՄՈԴՈՒԼԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել լուսային սարքերի շահագործման և դրանց պահ-

պանման աշխատանքների ընթացքում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սարքերի անվտանգ

աշխատանքը կազմակերպելու, հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական

վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու, ինչպես նաև լուսային սարքերի

անվտանգ տեղափողումը և հետագա պահպանումը կազմակերպելու կարողություններ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 72 ժամ

Տեսական ուսուցում՝ 60 ժամ

Գործնական պարապմունք՝ 12 ժամ

ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել գիտելիքներ ԼՌԺ-05-13-014 «Էլեկտ-

րատեխնիկայի հիմունքներ», ԼՌԺ-05-13-017 «Հեռուստա և կինոտեխնիկա», ԼՌԺ-05-13-018 «Լուսային

սարքերի և սարքավորումների շահագործում», ԼՌԺ-05-13-020 «Լուսային վահանակների շահագործում»

մոդուլները:

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա.

1. Ներկայացնել լուսային տեխնիկայի շահագործման ընթացքում անվտանգության կանոնները

2.Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ

3. Ներկայացնել լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության կանոնները

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
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Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Ներկայացնել լուսային տեխնիկայի շահագործման ընթացքում անվտանգության

կանոնները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման և պահպանման անհրա-

ժեշտությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները,

գ.ճիշտ է բնութագրում ժամանակակից լուսային տեխնիկայի շահագործման ձևերը և հաջորդա-

կանությունը,

դ.ճիշտ է ներկայացնում լուսային սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոնները,

ե.ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության

կանոնները,

զ.ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

է.ճիշտ է ներկայացնում տվյալ տեխնիկայի անվտանգ շահագործման առանձնահատկությունները

ը.ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանա-

տվությունները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական աշխա-

տանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր անվտանգության կանոնների սահմանման և պահ-

պանման անհրաժեշտության, լուսային սարքավորումների շահագործման անվտանգության, հրդեհային

անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնների պահանջների  և դրանց խախտման

հետևանքների ու պատասխանատվության վերաբերյալ:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր,

պաստառներ, անհրաժեշտության դեպքում տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2.Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության

միջոցառումներ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է ներկայացնում արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները,

բ.ճիշտ է ներկայացնում արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,
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գ.ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական աշխատանքներ կատարողների աշխատանքային առանձ-

նահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները,

դ.ճիշտ է տեղադրում տվյալ լուսային տեխնիկան՝ հաշվի առնելով վերջինիս անվտանգ շահա-

գործման տարածքը (ինտերիեր, էքստերիեր),

ե.ճիշտ է ներկայացնում լուսային տեխնիկայի ապահով շահագործման կանոնները կախված բնական

պայմաններից՝ անձրև, արև, քամի, ձյուն և այլն,

զ.ճիշտ է ներկայացնում է առանձին խմբերի (նախագծում ներառվածներ և հանդիսատես) անվտան-

գության պայմանները և վտանգների կանխման սահմանված միջոցառումները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական աշխա-

տանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր արտադրական վթարների առաջացման պատճառների և

հետևանքների, վթարների կանխման աշխատանքների, տեխնիկական աշխատանքներ կատարողների

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանների ապահովման և վտանգների կանխման սահմանված

միջոցառումների վերաբերյալ: Ինչպես նաև լուսային տեխնիկայի ապահով շահագործման կանոնների՝

կախված բնական պայմաններից՝ անձրև, արև, քամի, ձյուն և այլն, պահպանման և առանձին խմբերի

անվտանգության պայմանները ապահովելու անհրաժեշության մասին:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր,

պաստառներ, անհրաժեշտության դեպքում տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Ներկայացնել լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության

կանոնները

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

ա.ճիշտ է բացատրում լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության

կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը,

բ.ճիշտ է ներկայացնում լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության կանոն-

ների պահանջները,

գ.ճիշտ է ներկայացնում լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության կանոն-

ները,

դ.ճիշտ է ներկայացնում լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության կանոն-

ների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները, լուսային տեխնիկայի հավաքման և

տեղափոխման անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը,



116

ե.ճիշտ է ներկայացնում և կատարում իր առջև դրված ստեղծագործական խնդիրը՝ (ժայռի վրա,

պատշգամբից կախված դերասանը կամ եկեղեցու գմբեթը, խաչը և այլն) պահպանելով անվտանգության

կանոնները:

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական աշխա-

տանքների միջոցով: Ուսանողին պետք է ներկայացնի լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման

անվտանգության կանոնները, դրանց ներկայացվող պահանջները, լուսային տեխնիկայի հավաքման և

տեղափոխման անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները,

լուսային տեխնիկայի հավաքման և տեղափոխման անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշ-

տությունը: Ինպես նաև իրավիճակից կամ նախագծից կախված ստեղծագործական  առաջադրանքի կա-

տարման ժամանակ պահպանվող անվտանգության կանոնների իմացությունը:

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կա-

տարում բոլոր հանձնարարությունները։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր,

պաստառներ, անհրաժեշտության դեպքում տեսաերիզներ։

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿ

Տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ։

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ


