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ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝

ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ

հոդվածի 2-րդ կետի պահանջով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 8 արձանագրային որոշման 14-րդ` «Հայաստանի

Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասնագիտությունների և որակավորումների`

կարողությունների ձևավորմանը միտված պետական կրթական չափորոշիչների մշակման

և ներդրման հայեցակարգին ու գործողությունների ցանկին հավանություն տալու մասին»

կետը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ.

օգոստոսի 10-ի N 777-Ա/Ք հրամանով հաստատված ոլորտային հանձնաժողովի

փորձագիտական եզրակացությունը.

Հ Ր Ա Մ Ա Յ ՈՒ Մ ԵՄ`

1. Հաստատել միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների

թռիչքային շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող

ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման պետական կրթական

չափորոշիչը` համաձայն հավելվածի:
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2. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային

շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային

շահագործման» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը մեկ պարբերաշրջանի

ընթացքում փորձարկման նպատակով ուսումնական հաստատություններում ներդնել

2017թ. սեպտեմբերի 1-ից:

3. Նախարարության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության վարչության պետին. մինչև 2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ը

հաստատման ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցում

փորձարկման նպատակով ներդրվելու է միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5

«Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5

«Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման պետական

կրթական չափորոշիչը:

4. Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենին. ապահովել չափորոշչի փորձարկման

ընթացքի վերաբերյալ ուսումնական հաստատություններից վերլուծական

հաշվետվությունների ստացումը:

5. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մանուկ

Մկրտչյանին:

ԼԵՎՈՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ



Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության

Նախարարի « 18» հոկտեմբերի 2016թ.

N 1035-Ա/2 հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

ԳԼՈՒԽ 1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների

թռիչքային շահագործում» մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն

որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակի 5-րդ

մակարդակի 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորմանը

ներկայացվող պահանջները, հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը,

ուսանողների ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա,

2) հեռակա:

3. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ

նորմատիվային ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 3 տարի,

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 4 տարի

2) կրթության հեռակա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 4 տարի:



4. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական

բեռնվածության նվազագույն ծավալը 4140 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 6642 ժամ։ Հիմնական կրթության

հիմքով հիմնական կրթական ծրագրի յուրացման դեպքում ուսումնառության տևողությունն ավելանում է 52

շաբաթով։

ԳԼՈՒԽ 2.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և

մասնագիտական պարտականությունների:

6. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտությամբ 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորմամբ

մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

1) օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման,

2) առևտրային օդաչու՝ միաշարժիչ և երկշարժիչ ինքնաթիռների:

7. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտությամբ 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորմամբ

մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

1) թռիչքի պլանի նախապատրաստում կամ թռիչքի տիպային ծրագրի քննարկում կամ փոփոխում՝

կախված թռիչքի պայմաններից,

2) օդանավի նախապատրաստում թռիչքի,

3) թռիչքի ժամանակ օդանավի, շարժիչի և ֆունկցիոնալ համակարգերի կառավարում՝ հսկման և

շահագործման սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան,

4) մեխանիկական, էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների աշխատանքի մշտական

հսկողության իրականացում և բոլոր գործիքների ու կառավարման համակարգերի ճիշտ

աշխատանքի ապահովում,



5) թռիչքի ընթացքում ինքնաթիռի կառավարում՝ հսկման և շահագործման սահմանված

ընթացակարգերին համապատասխան,

6) օդային տրանսպորտում աշխատանքի պաշտպանության, անվտանգության տեխնիկայի և

հակահրդեհային անվտանգության կանոնների ու նորմերի պահպանում,

7) օդանավի շահագործում՝ սպասվող և առանձնահատուկ պայմաններում,

8) օդանավի, շարժիչի և ֆունկցիոնալ  համակարգերի թռիչքային պիտանիության ապահովում,

9) օդագնացության համար անհրաժեշտ հաշվարկների կատարում,

10) փաստաթղթավորման իրականացում,

11) թռիչքի ժամանակ թռիչքների կառավարման վերգետնյա ծառայությունների հետ կապի

պահպանում,

12) օդանավի անվտանգ շահագործման ապահովում:

ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ  ընդհանուր պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին

ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

1) ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին

անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական գիտելիքներ,

2) դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում

գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի հարցեր

ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

3) ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական տիպային

և  այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,



4) դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և տեղեկատվությունը

համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական գիտակցություն ցուցաբերելու

կարողություն,

5) ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին համապատասխան

իրականացնելու հմտություններ,

6) ցուցաբերի իր և աշխատակիցների (առկայության դեպքում) մասնագիտական կարիքները

գնահատելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու կարողություն,

7) ունենա մասնագիտական կարողությունների  պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և

ինքնուսուցման կարողություն,

8) ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու,

դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

9) ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ

գործընկերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և մասնագիտացման

համակարգելու հմտություններ,

10) ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական

մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։

ԳԼՈՒԽ 4.

1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները

սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների

բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

11. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և

ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`



1) իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական

նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող

օրենքների և նորմատիվ փաստաթղթերի հիմնական դրույթները,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

4) տիրապետի առողջ կենսակերպ վարելու, հիգիենայի և ֆիզիկական կուլտուրայի կանոններին,

5) գիտելիքներ ունենա ազգային և համաշխարհային պատմության և մշակույթի վերաբերյալ,

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական

կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական հարաբերությունների և

գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության

բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների,

մակրոտնտեսության և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության

առանձնահատկությունների  իմացություն։

8) իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական գլոբալ և

տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ իրավիճակներում

գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական աշխատանքների

կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության միջոցներ։

12. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ 1-ում բերված

մոդուլներով սահմանված առանցքային հմտություններին։

13. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է տիրապետի հավելված 1-ի աղյուսակ 2-ում բերված

մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ

մասնագիտական կարողություններին:



ԳԼՈՒԽ 5.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային

համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին

համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ

մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ

դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի

իրականացվում։  Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական

աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է,

2) ուսումնական պրակտիկան վարող արտադրական ուսուցման վարպետը պետք է  ունենա տվյալ

մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի

դասախոսը։

15. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության

նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված

առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և

տեղեկատվական նյութեր (գրադարանային ֆոնդ, տվյալների համակարգչային բազա և այլն), գնահատման և

ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ

իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:

16. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության

նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների,



արհեստանոցների, սպորտային համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է  ուսումնական ծրագրերի

պահանջներին համապատասխան:

1) Ուսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական առարկաների,

բ.  ընդհանուր բնագիտական առարկաների,

գ.  տեղեկատվական տեխնոլոգիաների,

դ. օտար լեզուների,

ե. էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի,

զ. օդային նավավարման,

է. կենսագործունեության անվտանգության և աշխատանքի պաշտպանության,

ը. օդանավի և շարժիչների ընդհանուր կառուցվածքի,

թ. աերոդինամիկայի:

2) Ուսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը՝

ա.թռչող ապարատների և շարժիչների,

բ. օդանավի սարքերի և էլեկտրառադիոտեխնիկական սարքավորումների:

3) Ուսումնական արհեստանոցներ՝

ա.  վարժասարքի և վարժասարքային համալիրների,

բ. ուսումնական աերոդրոմներ, վայրէջքի հարթակներ,

գ. ղեկապետի դասարան:

4) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ:

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել

լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ։

17. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են

հետևյալ պահանջները.

1) առկա ուսուցման ձևի համար ուսումնական տարվա սկիզբը սեպտեմբերի 1-ն է, իսկ հեռակա, ձևի

համար սահմանվում է ուսումնական պլաններով,

2) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

3) ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի

54 ժամը` ներառյալ լսարանային և արտալսարանային ուսումնական աշխատանքի բոլոր տեսակները,



4) ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական

ծավալը չպետք է գերազանցի 36 ժամը՝ առանց նախասիրական առարկաների, խորհրդատվությունների և

լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

5) հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան ծավալը

առնվազն  160 ժամ է,

6) ուսումնական խմբի համար խորհրդատվության տարեկան ծավալը կազմում է մինչև 100 ժամը,

7) նախասիրական առարկաների ցանկը, դրանց ծավալը (առանձին դասացուցակով) և ուսուցման ժամ-

կետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

18. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ

պահանջները.

1) մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը ներառում է ուսումնական (տեսական ուսուցմամբ

և/կամ առանց տեսական ուսուցման), արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաներ,

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի

ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

3) պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերը կազմում և հաստատում է ուսումնական հաստատությունը.

4) ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու համար

բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում,

ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում,

ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

5) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները, որպես կանոն, անց են կացվում

պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող

կազմակերպություններում։

19. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի նպատակը

ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները հավաստող

վկայություններ ստանալն է,

2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ

ատեստավորման բնույթի, ժամկետների, անցկացման ձևի և ներառվող նյութի ծավալի մասին,



3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից կամ

մոդուլներից քննության, համալիր (միջառարկայական կամ միջմոդուլային) քննության կամ ավարտական

(դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

4) պետական ամփոփիչ ատեստավորման ընտրված ձևը և ներառվող նյութի ծավալը պետք է

հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների

համապատասխանությունը սույն չափորոշչով 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

մասնագետի համար սահմանված պահանջներին։

ԳԼՈՒԽ 6.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 1041.03.5 «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 1041.03.01.5 «ՕԴԱՉՈՒ՝ ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ

ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ,

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և հաստատում է

առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի

ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին

համապատասխան ուսումնական պլանը` հաշվի առնելով հավելված 1-ի 3-րդ աղյուսակում բերված օրինակելի

ուսումնական պլանը:

21. Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային

ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

1) կարող է փոփոխել դասընթացների և մոդուլների ժամաքանակը՝ պահպանելով մասնագետի

(շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող  պահանջները,

2) պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան

ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների,

մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ սուբյեկտների

(սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,

3) պետք է առարկայի և /կամ/ մոդուլի ընդհանուր ժամաքանակի սահմաններում որոշի տեսական,

գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,



4) պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ

կիսամյակների այս ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,

5) պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման ամբողջացման

անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների

ուսումնական ծրագրերը,

6) օգտվելով երաշխավորված ձևում տրված պարզաբանումներից` պետք է կազմի ուսումնական պլանի

կիրառման պարզաբանումները,

7) պետք է պրակտիկայի համար նախատեսված շաբաթների սահմաններում որոշի ուսումնական և

արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական

պրակտիկայի տևողությունը,

8) պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան

ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։



Հավելված

Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում»

մասնագիտության  1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման

պետական կրթական չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝

թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

1. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-16-001

2. 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:

3. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

5. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

իրականացման համար

7. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար

հաջողությունների համար,

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



3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

հաճոյախոսում է,

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

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

11. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

12. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում

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

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և



շահադրդելու համար,

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

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

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

15. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ,

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և

շահադրդելու համար,

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

16. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001

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

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը

և աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական

վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու

կարողություններ

18. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

20. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։



21. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում անվտանգության կանոնները

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

անհրաժեշտությունը,

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

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները,

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:

23. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան

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

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

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

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն)

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

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

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

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

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

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները,

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

ձևակերպումների կարգը:

27. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

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



2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

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

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

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

գործողություններ,

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

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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

29. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-16-001

30. Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին

իրազեկվածության բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը,

աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը, ընթացիկ

հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ

աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ

հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան

լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։

31. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

33. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

34. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

35. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական,

աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,



3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

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

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

հիմնական ընթացակարգերը:

36. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

37. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող

հիմնական պահանջները,

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

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու

օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության

դրսևորումներ,

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

38. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

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

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

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

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

դրսևորման,

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,

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

40. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները

41. Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,



2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային

հաջողությունների հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

42. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-16-001

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

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում

և անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի,

գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը, կատարելագործել համացանցից օգտվելու

կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները

44. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

46. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

47. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Համակարգչային տեխնիկայի տիրապետում  և օպերացիոն համակարգի կիրառում

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

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

3) տիրապետում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից (printer, scaner, projector, fax,

պատճենման սարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

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



6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

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

վայրում,

9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում (Print):

49. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

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

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

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

լրացումներ,

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

միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության խորությունները լուսանցքներից,

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

51. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

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

2) կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

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

4) փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

53. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

54. Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ,

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

3) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ,

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



5) խմբավորում է գրաֆիկական օբյեկտները,

6) գծագրում է տեքստային բլոկներ,

7) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:

55. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

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

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

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

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

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը:

57. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

58. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է « համացանց » հասկացությունը,

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

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

ցանցերից),

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

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

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացի

(հաղորդագրություն, նամակ և  կցորդ):



Աղյուսակ 2
Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝

թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման» որակավորման հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ

մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐՍԼԱՑՔԻ,ԹՌԻՉՔԻ ԵՎ ՎԱՅՐԷՋՔԻ ՆՈՐՄԱԼ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

1. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-001

2. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ռադիոկապի ընդունված միջազգային տերմինաբանությունը

վերսըլացքի, թռիչքի և վայրէջքի նորմալ պայմաններում կիրառելու կարողություններ

3. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

4. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-010 «Թռչող ապարատների

կառուցվածքը և համակարգեր և ԹԱԹՇ-5-16-014 «Ընդհանուր օդագնացություն, ԹԱԹՇ-5-16-009 «Օդային

երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր /ՕԵԿ/ մոդուլները:

5. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

6. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Հաստատել անգլերեն լեզվով ռադիոկապ օդագնացների համայնքի կողմից ընդունված թվերով և հատուկ

արտահայտություններով` կիրառելով «Մորզեի» ծածկագիրը

7. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաստատում ռադիոկապ անգլերեն դարձվածաբանության կաննոններով կարգավարի հետ

շարժիչների մեկնարկի, կայաւնատեղից հրման և գետնավարման ընթացքում,

2) ճիշտ է գործածում ստանդարտ և անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակի փոփոխության հետ կապված

բոլոր հնարավոր արտահայտությունները,

3) ճիշտ է խնդրում թռիչքի թույլտվություն,

4) ճիշտ է լսում, հասկանում և արագ գրի առնում աերոդրոմի տարածքից դուրս գալու բոլոր պայմանները:



8.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ընթերցել երթուղու հսկողության քարտեզների միջոցով քարտեզների վրա հատուկ նշումները, ձևակերպել

զեկույցը, հասկանալ կարգավարի բոլոր հրամանները

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կարդում անգլերեն լեզվով միջազգային «Ջեփփսեն» ընկերության տվյալ երթուղու համար

քարտեզները և հրահանգները,

2) հակիրճ և ճիշտ է ձևակերպում ռադիոկապի ընդունված կանոնների համաձայն պարտադիր կետերի

անցման մասին զեկույցը,

3) անգլերեն լեզվով տալիս և ստանում է անհրաժեշտ տեղեկություն թռիչքի ընթացքի, պայմանների և դրանց

փոփոխությունների վերաբերյալ,

4) ճիշտ է հասկանում կարգավարի հրահանգները և տալիս է ստույգ, ադեկվատ պատասխաններ:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը վայրէջքի փուլում՝ կախված վայրէջքի տեսակներից

11. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքի տարբեր տեսակները,

2) ճիշտ է կիրառում անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը վայրէջքի փուլում՝ կախված վայրէջքի

տեսակներից,

3) ճիշտ է ձևակերպում վայրէջքի համար նախատեսված ռադիոտեխնիկական համակարգերի և տարբեր

օդերևութաբանական պայմանների անհրաժեշտ արտահայտությունները ըստ վայրէջքի ընտրված տեսակի,

4) արագ և ճիշտ տալիս է ձևակերպում չնախատեսված պայնաններում վայրէջքի երկրորդ փուլ կատարելու իր

որոշման և հետագա գործողությունների վերաբերյալ,

5) ճիշտ է ձևակերպում ուղևորներին ուղղված հայտարարությունները / օդանավում տեղի ունեցող իրավիճակի,

հնարավոր ուշացման, կամ անհրաժեշտության դեպքում վայրէջքից հետո արագ տարհանման մասին/:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐՄԱԼ ԵՎ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԴ

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ»

12. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-002

13. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել օդերևութաբանության անգլերեն տերմիններով

ռադիոկապով եղանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն ընդունելու կարողություններ:



14. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

15. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-013 «Ավիացիոն

օդերևութաբանություն մոդուլը:

16. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

17. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օդերևութաբանական բոլոր տերմինները

18. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և թարգմանում անգլերենից ռուսերեն, ռուսերենից անգլերեն /մթնոլորտային ճնշման

օդի ջերմաստիճանի, քամու ուղղության և արագության, տեղումների, օդային փոթորիկների և այլն/

եղանակային երևույթների անվանումները,

2) ճիշտ է կարդում «TAF», «METAR» եղանակի կանխատեսման վերաբերյալ հեռագրերը անգլերեն լեզվով:

19. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ընդունել տեղեկատվություն

20. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է լսում «ATIS» տեղեկատվությունը,

2) ճիշտ է գրի առնում «ATIS» տեղեկատվության անգլերեն տեքստը,

3) ռադիոսարքավորումների միջոցով ընդունված տեղեկատվության հիման վրա թռիչքի կամ վայրէջքի ճիշտ

որոշում է  կայացնում:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԲԵՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ,

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՎ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ»

21. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-003

22. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վտանգավոր բեռների, կենդանիների կամ թռչունների հետ

բախման պատճառով առաջացած խնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու

կարողություններ

23. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

25. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների



բավարար մակարդակի ապահովումն է։

26. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Անգլերեն լեզվով ներկայացնել թռիչքի համար վտանգ հանդիսացող բեռների ձևակերպման և տեղափոխման

կարգը

27. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում այն բեռների անգլերեն անվանումները, որոնք համարվում են վտանգավոր,

2) ճիշը է ներկայացնում վտանգավոր բեռների դասակարգումը անգլերեն լեզվով,

3) ճիշտ է լրացնում դյուրավառ և պայթունավտանգ համարվող բեռների անգլերեն անվանումները դրանց

տեղափոխումը ձևակերպող փաստաթղթերում:

28. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Անգլերեն լեզվով հաղորդել կարգավարին կենդանիների կամ թռչունների հետ օդանավի բախման մասին և

ընկալել դրանից հետևող օդային կարգավարի հրահանգները:

29. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաղորդում կարգավարին անգլերեն լեզվով վազքուղու կամ գետնավարման տարածքում իր կողմից

նկատված կենդանու մասին,

2) որպես զգուշացում անգլերեն լեզվով ճիշտ տեղեկատվություն է հաղորդում թռիչքի և վայրէջքի գոտում թռչնի

կամ թռչունների երամի առկայության դեպքում կարգավարին կամ իրեն լսող մյուս օդանավերին,

3) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հայտնում թռչնի հետ բախման արդյունքում առաջացած հետևանքի

/ապահերմետիկացում, շարժիչի խափանում և այլն / մասին,

4) ճիշտ է ընկալում օդային կարգավարի հրահանգները,

5) անգլերեն լեզվով ճիշտ է տեղեկացնում կարգավարին իր որոշման մասին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԼԵԶՎԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՍՈՎՈՐ ԵՎ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ»

30. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-004

31. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել անգլերեն լեզվով քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային

կազմակերպության /ICAO/ կողմից հաստատված, միջազգային ավիացիոն հանրությանը հայտնի և ընդունելի

վթարային ազդանշանների, օդանավում տեղի ունեցող վթարի, նրա հետևանքի, և կամ անօրինական

միջամտության և ընդունված որոշումը կարգավարին հաղորդելու անհրաժեշտ բառապաշարի օգտագործման,

նրա հրահանգները ճիշտ հասկանալու և կատարելու կարողություն



32. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

33. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001 «Անվտանգություն և

առաջին օգնություն, ԹԱԹՇ-5-16-010 «Թռչող ապարատների կառուցվածքը և համակարգեր, ԹԱԹՇ-5-16-011

«Ավիացիոն շարժիչների կառուցվածքը, ԹԱԹՇ-5-16-022 «Թռիչքների անվտանգության,

վթարափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման հմտություններ մոդուլները:

34. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

35. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Հաղորդել կարգավարին օդանավի, համակարգերի, շարժիչի կառուցվածքային մասերի անսարքությունների,

խափանումների, օդանավը վառելիքով և այլ նյութերով լիցքավորելու անհրաժեշտության մասին անգլերեն

լեզվով

36. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաղորդում անգլերեն լեզվով տվյալ համակարգի կամ ենթահամակարգի խափանման կամ

անսարքության մասին,

2) ճիշտ է նկարագրում վթարը կամ անսարքության հետևանքը անգլերենի քերականական ճիշտ

կառուցվածքով, հստակ, պատմողական ազատ տեքստով,

3) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում իր տեղը /կոորդինատները/,

4) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում տվյալները օդանավում գտնվող մարդկանց, վառելիքի մնացորդի

քանակի մասին,

5) ճիշտ է կիրառում անհրաժեշտ արտահայտությունները անգլերեն լեզվով օդանավը վառելիքով և այլ

նյութերով լիցքավորելու համար,

6) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում կարգավարին անձնակազմի ընդունած որոշումը:

37. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ուղևորների կամ անձնակազմի անդամների առողջության անսպասելի վատթարացման ժամանակ

բժշկական օգնություն կազմակերպելը անգլերեն տերմիններով

38. Կատարման չափանիշներ 1) անգլերեն լեզվով ճիշտ հայտարարություն է անում և օդանավում գտնվող բուժաշխատողներին

հրավիրում է օգնություն  ցուցաբերելու համար,



2) ճիշտ է արտահայտում անգլերեն լեզվով մարդու մարմնի մասերի և այն օրգանների անվանումները,

որոնց հետ տեղի ունեցած վատթարացումը կարելի է առաջին բժշկական օգնության միջոցով կասեցնել կամ

թեթևացնել օդանավում,

3) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում հիվանդի վիճակի և հիվանդության դինամիկայի մասին

կարգավարին կամ նրա կողմից միացված բժշկին և հասկանում է  նրանց կողմից տրված խորհուրդները,

4) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում իր ընդունած որոշումը՝ թռիչքը շարունակելու կամ հիվանդին շտապ

օգնության նեղ մասնագետով ապահովելու համար մոտակա հնարավոր օդանավակայանում վայրէջք կատարելու

մասին:

39. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Անգլերեն լեզվով ներկայացնել ահաբեկչության ակտի առկայության դեպքը թռիչքի ընթացքում

40. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում ահաբեկչության դեպքում ընդունված միջազգային կոդերը և արտահայտությունները

անգլերեն լեզվով,

2) անգլերեն լեզվով ճիշտ և պատմողական ազատ ոճով նկարագրում է կարգավարին ուղևորների,

պատանդների և տիրող իրավիճակի մասին,

3) անգլերեն լեզվով ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի ղեկավարությանը կամ ուժային կառույցներին

ահաբեկիչների պահանջները,

4) անգլերեն լեզվով ճիշտ է վարում բանակցություններ ահաբեկիչնրի հետ ուղևորների և օդանավի

անվտանգությունն ապահովելու համար,

5) անգլերեն լեզվով ճիշտ է հաղորդում իր որոշումները կարգավարին,

6) անգլերեն լեզվով ճիշտ է ներկայացնում գրավոր կամ բանավոր ձևով զեկույց համապատասխան

մարմիններին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՎ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ»

41. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-005

42. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական հասկացությունների,

անհրաժեշտ մաթեմատիկական մեթոդների, վեկտորական հանրահաշվի և անալիտիկ երկրաչափության



հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

43. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

44. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ չեն պահանջվում:

45. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

46. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանի գաղափարը, սահմանել ֆունկցիայի

անընդհատությունը կետում և միջակայքում, ձևակերպել փակ միջակայքում անընդհատ ֆունկցիայի

հատկությունները

47. Կատարման չափանիշներ 1) հստակ ներկայացնում է հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանի սահմանումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մոնոտոն հաջորդականության սահմանի գոյության ու միակության թեորեմը,

3) կատարում է գործողություններ վերջավոր սահման ունեցող ֆունկցիաների հետ,

4) հաշվում է սահմաններ, բացում  անորոշություններ,

5) հստակ սահմանում է ֆունկցիայի անընդհատությունը կետում և միջակայքում,

6) ճիշտ է ձևակերպում Վայերշտրասի թեորեմը փակ միջակայքում անընդհատ ֆունկցիայի մասին,

7) ճիշտ է ձևակերպում Կոշի թեորեմը փակ միջակայքում անընդհատ ֆունկցիայի մասին:

48. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ֆունկցիայի ածանցյալի և դիֆերենցիալի սահմանումները և դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական

թեորեմների ձևակերպումները

49. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում ֆունկցիայի ածանցյալը,

2) պատկերացնում է ածանցյալի երկրաչափական և ֆիզիկական իմաստները,

3) կազմում է կորի շոշափողի հավասարումը,

4) հստակ ներկայացնում է անընդհատության և ածանցելիության կապը,

5) ճիշտ է ներկայցնում հիմնական տարրական ֆունկցիաների ածանցյալների աղյուսակը,

6) ճիշտ է սահմանում ֆունկցիայի դիֆերենցիալը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ֆունկցիայի դիֆերենցիալի գոյության անհրաժեշտ և բավարար պայմանը,



8) հստակ ներկայացնում է դիֆերենցիալի հաշվման բանաձևերը:

50. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարողանալ կիրառել հիմնական տարրական ֆունկցիաների ինտեգրման աղյուսակը և ինտեգրման

մեթոդները

51. Կատարման չափանիշներ 1) հստակ ներկայացնում է նախնական ֆունկցիայի և անորոշ ինտեգրալի սահմանումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անորոշ ինտեգրալի հատկությունները,

3) հստակ պատկերում է հիմնական տարրական ֆունկցիաների ինտեգրման աղյուսակը,

4) փոփոխականի փոխարինման մեթոդով կատարում է ինտեգրում,

5) գիտի մասերով ինտեգրման մեթոդը և կարողանում է այն կիրառել:

52. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վեկտորական հանրահաշվի և անալիտիկ երկրաչափության հիմնական հասկացությունների

սահմանումներն ու հատկությունները

53. Կատարման չափանիշներ 1) հստակ տալիս է վեկտորի սահմանումը, կատարում է գծային գործողություններ վեկտորների հետ,

2) հաշվում է վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառը արտադրյալները,

3) հաշվում է վեկտորների կազմած անկյունը, կարող է գտնել մի վեկտորի պրոյեկցիան մյուսի ուղղության վրա,

պարզել երկու վեկտորների համագիծ կամ փոխուղղահայաց լինելը,

4) կարողանում է տրված կոորդինատներով հաշվել վեկտորի երկարությունը:

54. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Բացատրել ուղիղ գծի, հարթության և երկրորդ կարգի կորերի հավասարումները

55. Կատարման չափանիշներ 1) հստակ ներկայացնում է ուղիղ գծի հավասարումների տարբեր տեսքերը (ընդհանուր, վեկտորական, նորմալ,

տրված երկու կետերով անցնող, տրված ուղղությամբ և տրված կետով անցնող ) և կարողանում է կազմել

դրանք,

2) ճիշտ է կառուցում ուղիղը ըստ տրված հավասարման,

3) հստակ ներկայացնում է տարածության մեջ ուղիղ գծի և հարթության հավասարումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում շրջանագծի, էլիպսի, պարաբոլի և հիպերբոլի կանոնական հավասարումները,

5) կարողանում է գտնել կանոնական հավասարումով տրված շրջանագծի շառավիղը և կենտրոնի

կոորդինատները, էլիպսի կիսառանցքները, պարաբոլի ճյուղերի ուղղությունը, հիպերբոլի ասիմպտոտները,



ինչպես նաև նրանց կիզակետերի կոորդինատները:

56. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կարողանալ կոորդինատների մեթոդի օգնությամբ լուծել երկրաչափական խնդիրներ

57. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անձնական հարաբերությունների ներդաշնակության դերը թռիչքների անվտանգության

կազմակերպման գործում,

2) հստակ պարզում է երկու ուղիղների, ուղղի և հարթության փոխադարձ դասավորությունը,

3) ճիշտ է հաշվում կետի հեռավորությունը ուղղից և հարթությունից,

4) ճիշտ է ներկայացնում տրված նորմալ վեկտորն ունեցող և տրված կետով անցնող հարթության

հավասարումը, հետազոտում հարթության ընդհանուր հավասարումը և այն բերում նորմալ տեսքի,

5) կարողանում է գրել երեք կետերով անցնող հարթության հավասարումը,

6) կարողանում է գտնել կետի հեռավորությունը հարթությունից,

7) կարողանում է պարզել հարթությունների փոխադարձ դասավորությունը և գտնել նրանց կազմած անկյունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԷԼԵԿՏՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

58. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-006

59. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի հիմնական

հասկացությունների` հաստատուն, միաֆազ և եռաֆազ փոփոխական հոսանքների շղթաների ու էլեկտրական

մեքենաների, ինչպես նաև կիսահաղորդիչների տեսակների, p-n անցման ֆիզիկական հատկությունների, դրա

հիման վրա կառուցված տարբեր էլեկտրոնային տարրերի՝ դիոդի, տրանզիստորի, ինտեգրալ միկրոսխեմաների

բաղադրիչների և այլ կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքի, նշագրման վերաբերյալ անհրաժեշտ

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։

60. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

61. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ չեն պահանջվում:

62. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



63. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը

64. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթաների տարրերը, դրանց պայմանական գրաֆիկական

նշանակումները և նշանակությունը,

2) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական հոսանքը, էլեկտրաշարժիչ ուժը և լարումը,

3) ճիշտ է սահմանում Օհմի և Կիրhոֆի օրենքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական դիմադրությունը և դրանց միացման ձևերը,

5) ճիշտ է կատարում էլեկտրական էներգիան ջերմային էներգիայի կերպափոխման հաշվարկը:

65. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը

66. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը,

դրանց պայմանական գրաֆիկական նշանակումները և դրանց նշանակությունը,

2) ճիշտ է բացատրում փոփոխական հոսանքի առաջացման երևույթը,

3) ճիշտ է տարբերակում հաստատուն և փոփոխական հոսանքները,

4) ճիշտ է ուրվագծում միաֆազ էլեկտրական շղթաների տարրերի միացման սխեմաները,

5) ճիշտ է կատարում փոփոխական հոսանքի միաֆազ էլեկտրական շղթաների վերաբերյալ պարզ

հաշվարկները:

67. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել փոփոխական հոսանքի եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը,

տրանսֆորմատորները

68. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական տարրերը,

դրանց պայմանական գրաֆիկական նշանակումները և դրանց նշանակությունը,

2) ճիշտ է բացատրում եռաֆազ փոփոխական հոսանքի առաջացման երևույթը,

3) ճիշտ է տարբերակում միաֆազ և եռաֆազ փոփոխական հոսանքների շղթաները,

4) ճիշտ ուրվագծում եռաֆազ էլեկտրական շղթաների տարրերի միացման սխեմաները,

5) ճիշտ է կատարում պարզ հաշվարկները եռաֆազ շղթաների վերաբերյալ:

6) ճիշտ է բացատրում միաֆազ և եռաֆազ տրանսֆորմատորների կառուցվածքները և աշխատանքի



սկզբունքները:

69. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հաստատուն և փոփոխական հոսանքների էլեկտրական մեքենաների կառուցվածքն ու

աշխատանքի սկզբունքը

70. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ասինքրոն էլեկտրական շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

2) ճիշտ է բացատրում սինքրոն էլեկտրական շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է տարբերակում ասինքրոն և սինքրոն էլեկտրական մեքենաների թողարկման

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է նկարագրում հաստատուն հոսանքի շարժիչի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,

5) ճիշտ է ուրվագծում հաստատուն հոսանքի շարժիչի միացման սխեման,

71. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կիսահաղորդիչների տեսակները, p-n անցման ֆիզիկական հատկությունները, դրանց հիման վրա

կառուցված տարբեր էլեկտրոնային տարրերի՝ դիոդի, տրանզիստորի, ինտեգրալ միկրոսխեմաների և այլ

կիսահաղորդչային սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը

72. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդիչների տեսակները և p-n անցումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում դիոդի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

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

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

5) ճիշտ է ներկայացնում ստաբիլիտրոնի աշխատանքի սկզբունքն ու բնութագրերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրալ միկրոսխեմայի բաղադրիչները:

73. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Նեկայացնել տրանզիստորների տարբեր տիպի միացման սխեմաները

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

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

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

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

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ»



75. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-007

76. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել թռչող ապարատների թռիչքային շահագործման ժամանակ

անվտանգ աշխատանքի կազմակերպման և շահագործման անվտանգության անհրաժեշտ միջոցառումներ

իրականացնելու, աշխատանքի պաշտպանության նպատակով անվտանգության տեխնիկայի ու հակահրդեհային

կանոնները պահպանելու կարողություններ:

77. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

78. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001 «Անվտանգություն և

առաջին օգնություն մոդուլը:

79. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

80. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպական դրույթները

81. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդային տրանսպորտի աշխատողների աշխատանքը կանոնակարգող նորմատիվ

ակտերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անձնակազմի աշխատանքի

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի բժշկական զննման կարգը,

4) հստակ գիտի օդային տրանսպորտի աշխատողների աշխատանքի ժամանակը և հանգստի ժամանակը,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդային տրանսպորտում աշխատանքի պայմաններին ներկայացվող պահանջները,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդային տրանսպորտում անվտանգության տեխնիկայի կանոնները,

7) ճիշտ է ներկայացնում օդանավում կոլեկտիվ և անհատական պաշտպանության միջոցները,

8) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման, տեխնիկական և սանիտարահամաճարակային պահանջները:

82. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել թռիչքի նախապատրաստման և իրականացման փուլերում անվտանգության կանոնները

83. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գետնավարման ժամանակ անվտանգության ապահովան կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վերասլացք-վայրէջքի ժամանակ անվտանգության ապահովան կանոնները,



3) ճիշտ է ներկայացնում օդերևութաբանական անբարենպաստ պայմաններում թռիչքի ապահովան

անվտանգության կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում գիշերային և անբավարար տեսողության պայմաններում թռիչքի ապահովան

անվտանգության կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում պտտաէջքի կանխման կանոնները:

84. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոններն ու միջոցները

85. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները օդային

տրանսպորտում,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավում կիրառվող ձեռքի հրդեհաշիջման միջոցները,

4) ճիշտ է տարբերակում կրակմարիչների տեսակները,

5) ճիշտ է ներկայացնում կրակմարիչների օգտագործման կանոնները,

6) ճիշտ է ցուցադրում օդանավում բռնկված հրդեհի մարման գործողությունները:

86. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության մասով անձնակազմի հետ տարվող

միջոցառումները և իրականացնել փաստաթղթավարում

87. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ենթակաների մուտքային հրահանգավորումը անվտանգության տեխնիկայի հարցերով`

հաշվի առնելով կատարվող աշխատանքի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է բացատրում ենթակա աշխատողներին աշխատանքի անվտանգության սահմանված պահանջների

բովանդակությունը,

3) ճիշտ է գնահատում աշխատանքի պայմանները և վնասվածքաանվտանգությունը,

4) ճիշտ է վարում աշխատանքի անվտանգության սահմանված ձևի փաստաթղթերը,

5) ճիշտ է պահպանում աշխատանքի անվտանգության փաստաթղթերի լրացման ժամկետները և պահպանման

կանոնները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ



88. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-008

89. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել օդային օրենսդրության վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ,

դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ և հմտություններ, ուղղված` թռիչքների և ավիացիոն

անվտանգության ապահովմանը, օդային փոխադրումներով հասարակական պահանջների բավարարմանը,

ավիացիոն աշխատանքների, ինչպես նաև ավիացիայի բնագավառում շրջակա միջավայրի անվտանգության

ապահովմանը:

90. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

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

92. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

93. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ՀՀ «Ավիացիայի մասին» օրենքի ընդհանուր դրույթները, օդային տարածքը և վերգետնյա

սպասարկումը

94. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օրենքի կարգավորման առարկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում օրենքի գործողության ոլորտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիայի գործունեության նորմատիվ կանոնակարգման սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդային տարածքով թռիչքային կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդանավակայանները և աերոդրոմները:

95. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օդանավի գրանցումը, ազգային պատկանելիությունը, նշագծումը, թռիչքային պիտանելիությունը և

շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները

96. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության օդանավերի պետական ռեգիստրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շահագործողի մասին տեղեկությունները և սեփականատիրոջ փոփոխման կարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի ազգային պատկանելիությունը, գրանցման վկայականը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային պիտանելիության և շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային պիտանելիության համար պատասխանատվությունը,



6) ճիշտ է ներկայացնում մթնոլորտային շերտերի պահպանության կարգը:

97. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օդանավի անձնակազմի անդամների որակավորման կարգը, անձնակազմի և ուղևորների

իրավասությունները

98. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի անձնակազմի որակավորմանը ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վկայականների գործողության կասեցման կամ դադարեցման կարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի հրամանատարի պարտականությունները և իրավունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի անձնակազմի և ուղևորների իրավունքները և պարտականությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների դեպքում զեկուցման կարգը:

99. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել օդային հաղորդակցությունների կազմակերպման և օդանավի շահագործման թույտվության

տրման կարգը

100. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առևտրային և ընդհանուր օդային հաղորդակցություններին ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր նշանակության ավիացիայի և հատուկ գործունեություն իրականացնելու

վկայականների և թույլտվությունների տրման կարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վկայականների և թույլտվությունների գործողության դադարեցման և կասեցման

կարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ապահովագրական պահանջները:

101. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել քաղաքացիական ավիացիայի ոլորտում պատահարները և միջադեպերը, թռիչքային և ավիացիոն

անվտանգության կանոնները

102. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պատահարների և միջադեպերի մասնագիտական քննության անցկացման կարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ոստիկանության հետ համագործակցության կարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային անվտանգության լրացուցիչ կանոնակարգումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգությունը:

103. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել օդային փոխադրումների կազմակերպման կանոնները



104. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդային փոխադրումների կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ուղեբեռի և բեռի փոխադրման փաստաթղթերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում փոխադրողի պատասխանատվությունը և սահմանափակումները,

4) ճիշտ է իրականացնում ուղևորների, ուղեբեռի և բեռի փոխադրման հետ կապված փաստաթղթավարումը:

105. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային օրենսդրությունը

106. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օրենքի կարգավորման առարկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում օրենքի գործողության ոլորտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի /ICAO/ գործունեության նորմատիվ

կանոնակարգման սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային օդային տարածքով թռիչքային կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային օդանավակայանները աերոդրոմները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕԴԱՅԻՆ ԵՐԹԵՎԵԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ /ՕԵԿ/»

107. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-009

108. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել միջազգային ավիացիոն կազմակերպությունների

/ICAO,EUROCONTROL/ կողմից առաջադրված պահանջների և ստանդարտների, համապատասխան

կանոնակարգերի, փաստաթղթերի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք մասնագիտական գործունեության

ընթացքում կիրառելու կարողություններ:

109. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

110. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-008 «Օդային օրենսդրություն

մոդուլը:

111. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

112. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ՕԵԿ կանոնակարգերը

113. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մասնագիտական տերմինները,



2) ճիշտ է սահմանում անհրաժեշտ հասկացությունները,

3) ճիշտ է թվարկում չափման միավորները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդային տարածքի դասակարգումը:

114. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օդային երթևեկության կառավարման գործունեությունը

115. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է երկայացնում օդային երթևեկության կառավարման կարգավարական կետերի աշխատանքային

գործունեությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային, տեղեկատվական կառավարվող շրջանները և գոտիները:

116. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վարել կապը թռիչքի տարբեր փուլերում

117. Կատարման չափանիշներ 1) ընդունում է օդերևութաբանական տեղեկատվություն թռիչքից առաջ և նախքան վայրէջքը, կայացնում ճիշտ

որոշում,

2) ճիշտ է խնդրում և հաստատում թռիքի,վերսլացքի,վայրէջքի թույլտվությունը,

3) ճիշտ է վարում կապը ամբողջ թռիչքի ընթացքում և միաժամանակ լսում է եթերը,

4) ճիշտ է շահագործում ռադիոկապի սարքավորումները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

118. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-010

119. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել օդանավի նշանակության, դասակարգման, կառուցվածքի և

համակարգերի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։

120. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

121. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-006

«Ընդհանուր էլեկտրոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի տարրերի ճանաչման և կիրառման հմտություններ» մոդուլը:

122. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

123. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օդանավի նշանակությունը, դասակարգումը և հիմնական բնութագրերը

124. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիայի ծագումը, զարգացման պատմական փուլերը և նշանակությունը,



2) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանի օդային տրանսպորտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայում օդանավերի դասակարգումը, հիմնական

ագրեգատները և ներկայացվող պահանջները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի հիմնական տեխնիկական բնութագրերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի շահագործական հատկանիշները և բնութագրերը։

6) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական օդանավերի կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները, կիրառվող

կառուցվածքային նյութերը:

125. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օդանավի կառուցվածքը, ֆյուզելաժը,թևը և պոչաթևը

126. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ֆյուզելաժի նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ֆյուզելաժի արտաքին ձևերը, հարմարադասումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ֆյուզելաժի ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թևի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում թևի երկրաչափական ձևերը և հիմնական ցուցանիշները,

6) ճիշտ է ներկայացնում թևի կառուցվածքի սխեմաները, հիմնական տարրերը և դրանց բեռնվածությունը,

7) ճիշտ է ներկայացնում թևի մեխանիզացիայի միջոցները,

8) ճիշտ է ներկայացնում պոչաթևի և էլերոնի նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները,

9) ճիշտ է ներկայացնում պոչաթևերի բեռնվածությունը, հարմարադասումը և կառուցվածքային էլեմենտների

աշխատանքը,

10) ճիշտ է ներկայացնում ղեկերի և էլերոնների աերոդինամիկ փոխադարձ փոխարինելիությունը:

127. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել շասսին և ուժային համակարգերը

128. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շասսիի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շասսիի հենակների և հարվածամեղմիչների նշանակությունը, տեսակները, և

կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ուժային համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,



4) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի տեղակայումը օդանավի վրա,

5) ճիշտ է ներկայացնում մուտքային և ելքային սարքավորումները,

6) ճիշտ է ներկայացնում գանդոլների և կապոտների նշանակությունը և ընդհանուր կառուցվածքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչների միացման ձևերը:

129. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վառելիքային և էներգետիկ համակարգերը

130. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքային համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքային համակարգի սկզբունքային սխեման և հարմարադասումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի լիցքավորումը վառելանյութով,

4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի բաքերի դրենաժի համակարգը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի սնուցումը վառելանյութով,

6) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութի վթարային դատարկման համակագի նշանակությունը, ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութի մակարդակի ավտոմատ չափման համակարգի սխեման և

աշխատանքը,

8) ճիշտ է ներկայացնում էներգետիկ համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

9) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական համակարգի նշանակությունը, հիմնական տեսակները և

ներկայացվող պահանջները,

10) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկական համակարգի հիմնական ագրեգատների և հանգույցների

նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը:

131. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել բարձունքային և հակասառցակալման համակարգերը

132. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բարձունքային համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հերմետիկ խցիկները և դրանցում անհրաժեշտ ճնշման պահպանման համակարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճնշման փոփոխման ծրագիրը, հերմետիկ խցիկի փչումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում խցիկում ճնշման կառավարման համակարգի սխեման, աշխատանքը,



5) ճիշտ է ներկայացնում օդափոխման համակարգի սխեման և աշխատանքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում թթվածնային համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում բարձունքային համակարգի սխեման, հիմնական ագրեգատները, ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

8) ճիշտ է ներկայացնում հակասառցակալման համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

9) ճիշտ է ներկայացնում հակասառցակալման համակարգի դասակարգումը, սկզբունքային սխեմաները,

10) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաջերմային և օդաջերմային հակասառցակալման համակարգի ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

11) ճիշտ է ներկայացնում գետնի վրա օդանավի սառցակալման դեմ պայքարի հիմնական միջոցները:

133. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կենցաղային, գետնավարման և քարշակման համակարգերը

134. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջրային և կեղտահեռացման համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային համակարգի սկզբունքային սխեման և հարմարադասումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի վթարափրկարարական միջոցները և սարքերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղային համակարգի շահագործումը ցածր և բարձր ջերմաստիճաններում,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի գետնավարման համակարգի աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի քարշակման համակարգերը և առանձնահատկությունները:

135. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել օդանավի հակահրդեհային անվտանգության համակարգը և աշխատանքի սկզբունքը

136. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող

պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհի առաջացման և տարածման նախազգուշացման միջոցները և

սարքավորումները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչների հակահրդեհային համակարգի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,



4) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային կայանքի հակահրդեհային համակարգի

5) ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ուղևորների սրահների, ծառայողական խցերի հակահրդեհային համակարգերի

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում գերտաքացման և հրդեհի ազդանշանային համակարգի սխեման և աշխատանքը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ»

137. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-011

138. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավիացիոն շարժիչի նշանակության, դասակարգման և

կառուցվածքի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։

139. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

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

141. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

142. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ավիացիոն շարժիչների նշանակությունը, դասակարգումը և բնութագրերը

143. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն շարժիչների նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները և

դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական ավիացիայում օգտագործվող շարժիչների հիմնական տեսակները և

տեխնիկական բնութագրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի օդային մուտքի հարմարանքների կառուցվածքը: Մինչձայնային և

գերձայնային մուտքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի աշխատանքային ռեժիմները,

5) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչներում օգտագործվող վառելանյութերը և քսանյութերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչների հակասառցակալման և պաշտպանական սարքավորումները:

144. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ավիացիոն շարժիչների կառուցվածքը



145. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճնշակի թմբուկային և սկավառակային տիպի ռոտորների կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճնշակի թմբուկա-սկավառակային տիպի ռոտորի կառուցվածքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճնշակի թիակների կառուցվածքը, միացման ձևերը, օգտագործվող նյութերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում ճնշակի ռոտորի և ստատորի կառուցվածքը և դրանց վրա ազդող ուժերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում այրման խցիկների հիմնական տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի

առանձնահատկությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում գազային տուրբինի կառոցվածքը և դրան ներկայացվող տեխնիկատնտեսական

պահանջները,

7) ճիշտ է ներկայացնում տուրբինի ռոտորի և ստատորի կառուցվածքը, դրանց տարրերի վրա ազդող ուժերը,

8) ճիշտ է ներկայացնում տուրբինի հովացման համակարգի աշխատանքի սկզբունքը, կառուցվածքը,

9) ճիշտ է ներկայացնում գազատուրբինային շարժիչների ուժային սխեման,

10) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի դարձափոխման սարքավորումների դասակարգումը, հիմնական տարրերը,

աշխատանքի սկզբունքը,

11) ճիշտ է ներկայացնում ռոտորների նշանակությունը և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,

12) ճիշտ է ներկայացնում ռեդուկտորների նշանակությունը, դասակարգումը, կինեմատիկական սխեմաները և

կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ոլորող մոմենտի չափիչ սարքերի աշխատանքը:

146. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել վառելիքային և յուղման համակարգերը

147. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի յուղման համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում յուղման համակարգի սկզբունքային սխեմաները, աշխատանքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում յուղման համակարգի հիմնական ագրեգատների նշանակությունը և կառուցվածքը,

4) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի համակարգի նշանակությունը և ներկայացվող պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի համակարգի սկզբունքային սխեման և աշխատանքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի համակարգի հիմնական ագրեգատների ընդհանուր կառուցվածքը և

աշխատանքը,



7) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութի վթարային դատարկման համակարգի նշանակությունը, ընդհանուր

կառուցվածքը և աշխատանքը,

8) ճիշտ է ներկայացնում վառելանյութի մակարդակի ավտոմատ չափման համակարգի սխեման և

աշխատանքը,

9) ճիշտ է ներկայացնում գործարկման համակարգի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և գործարկման

հիմնական փուլերը:

148. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հիմնական շարժիչի գործարկման համակարգը

149. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի նախապատրաստումը գործարկման,

2) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի սառը պտտումը գործարկելիս,

3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի տաքացումը և փորձարկումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի սովորական անջատումը և հատուկ անջատումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի շահագործումը ցուրտ պայմաններում,

6) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի շահագործումը օդում, գետնի վրա և թափավազքի ժամանակ,

7) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի շահագործումը բարձրություն հավաքելիս, հորիզոնական թռիչքի

ժամանակ, իջնելիս և վայրէջքի ժամանակ,

8) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական շարժիչի անջատումը և գործարկումը օդում:

150. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել օժանդակ ուժային սարքերը

151. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի աշխատանքի սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի հիմնական տեխնիկական բնութագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի կառուցվածքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի յուղման համակարգը,

6) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի վառելիքային համակարգը,

7) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի գործարկումը, կանգնեցնելը և սառը պտտումը,



8) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ ուժային սարքերի գործարկումը օդում:

152. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ավտոմատ կարգավորման համակարգերը

153. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ կարգավորման ծրագիրը, կարգավորման պարամետրերը և կարգավորող

գործոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տուրբոռեակտիվ շարժիչի ավտոմատ կառավարման կառուցվածքային սխեմաների

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տուրբոպտուտակային շարժիչի ավտոմատ կառավարման կառուցվածքային

սխեմաների առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում կենտրոնախույս չափիչի կառուցվածքը և աշխատանքը,

5) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ կարգավորման համակարգի զգայուն տարրերը,

6) ճիշտ է ներկայացնում գործարկման ավտոմատ կառավարման համակարգի աշխատանքը,

7) ճիշտ է ներկայացնում ավիաշարժիչների անցումային ռեժիմների ավտոմատ սարքավորումները,

8) ճիշտ է ներկայացնում գազատուրբինային շարժիչների աշխատանքային ռեժիմների կարգավորումը,

9) ճիշտ է ներկայացնում տուրբապտուտակային շարժիչների պարամետրերի փոփոխությունները օդային

տրակտով,

10) ճիշտ է ներկայացնում երկկոնտուրային տուրբոռեակտիվ շարժիչների պարամետրերի փոփոխությունները

օդային տրակտով:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ»

154. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-012

155. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր հասկացություն կողային սարքերի նշանակության և

հիմնական տեխնիկական հատկությունների վերաբերյալ, օդանավի օդանավավարման և նավագնացության,

ուժային շարժիչի սաքերի վերահսկողության կարողություններ: Ձևավորել հստակ պատկերացում ինքնաթիռի ողջ

համակարգի և աշխատատեղում սարքերի տեղադրման ու նրանց ցույց տված պարամետրների մասին, ինչպես

նաև օդանավավարման և նավագնացության սարքերի ցուցումներն ու հաշվետվությունը կարդալու



կարողություններ: Ձևավորել կողային սարքավորումների նախաթռիչքային և թռիչքային շահագործման

կարողություններ:

156. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

157. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-006

«Ընդհանուր էլեկտրոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի տարրերի ճանաչման և կիրառման հմտություններ» մոդուլը:

158. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

159. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կողային սարքերի դասակարգումը, նշանակությունը և հիմնական տեխնիկական

հատկությունները, աշխատանքի սկզբունքը

160. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է դասակարգել օդանավի սարքերը ըստ նշանակության և գործառույթների,

2) ճիշտ է կատարում սարքերի ցուցմունքների ընթերցումը, կիրառում հաշվարկման համակարգը,

3) ճիշտ է բացատրում տվիչների, ուժեղարարների նշանակությունը և աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է շահագործում սարքերի վահանակներըը,

5) ճիշտ է բացատրում օդային ճնշմամբ աշխատող սարքերի աշխատանքի սկզբունքը:

161. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ինքնաթիռավարման կողային սարքերը և սարքավորումները, կիրառել դրանք ինքնաթիռի

գործնական շահագործման ընթացքում

162. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բարձրաչափի, արագաչափի, ուղղահայաց արագության ցուցիչի աշխատանքը,

կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում,

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամեխանիկական օդային ազդանշանի սարքերի, օդային ազդանշանների

համակարգերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում,

3) ճիշտ է բացատրում հոլակային, ավիահորիզոնային չափիչ, սահքի և շրջադարձի չափիչ սարքերի

աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում,

4) ճիշտ է բացատրում ինքնաթիռի տեղորոշման, գրոհման անկյան և ծանրաբեռնվածության չափման

համակարգերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում,



5) ճիշտ է բացատրում ինքնաթիռի ավտոմատ վարման, ավտոմատ վայրէջքի, կողաթեքման հսկման

համակարգերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում:

163. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ինքնաթիռի շարժիչի աշխատանքի հսկման սարքերը, կիրառել դրանք ինքնաթիռի գործնական

շահագործման ընթացքում

164. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հիդրավլիկայի չափիչ սարքերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի գործնական

շահագործման ընթացքում,

2) ճիշտ է բացատրում շարժիչի աշխատանքը չափող, ղեկավարող սարքերի աշխատանքը, կիրառում դրանք

ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում,

3) ճիշտ է բացատրում շարժիչի ջերմաստիճանի չափիչ սարքերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի

գործնական շահագործման ընթացքում,

4) ճիշտ է ներկայացնում հակահրդեհային համակարգի աշխատանքը:

165. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ինքնաթիռի վառելիքի քանակի, լիցքավորման և ծախսի հսկման համակարգերը, կիրառել դրանք

ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում

166. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի լիցքավորման և վառելիքի ծախսի ավտոմատ համակարգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում վառելիքի և յուղի ճնշման համակարգերը,

3) ճիշտ է բացատրում վառելիքի ծախսի չափիչ սարքերի աշխատանքը, կիրառում դրանք ինքնաթիռի

գործնական շահագործման ընթացքում:

167. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ինքնաթիռի պարամետրերի գրանցման սարքերը

168. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինքնաթիռի պարամետրերի գրանցման մեխանիկական սարքերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ինքնաթիռի պարամետրերի գրանցման ավտոմատ սարքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինքնաթիռի օդի ճնշման, ջերմաստիճանի ղեկավարման ավտոմատ սարքերը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՕԴԵՐԵՎՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

169. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-013

170. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր հասկացություն ավիացիայի գործունեության վրա



օդերևութաբանական գործոնների ազդեցության, թռիչքների օդերևութաբանական ապահովման տեսական

հիմունքների և գործնական մեթոդների վերաբերյալ:

171. Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

172. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ չեն պահանջվում:

173. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

174. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիմնական օդերևութաբանական մեծությունները, մթնոլորտի ֆիզիկական վիճակի ազդեցությունը

օդանավերի վրա

175. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում երկրի մթնոլորտը, հիմնական և անցումային շերտերը և դրանց բնութագրերը,

2) ճիշտ է նկարագրում օդի տաքանալու և սառչելու երևույթները,

3) ճիշտ է բացատրում օդի ջերմաստիճանի փոփոխումը կախված բարձրությունից,

4) ճիշտ է սահմանում ուղղահայաց ջերմաստիճանային գրադիենտ հասկացությունը,

5) ճիշտ է հաշվարկում օդի ջերմաստիճանը տրված բարձրության վրա:

176. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել քամի, ամպամածություն և տեսանելիություն հասկացությունները, դրանց ազդեցությունը թռիչքների

վրա, մթնոլորտային տեղումները ու թռիչքների պայմանները դրանցում

177. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քամու հիմնական բնութագրերը, տեղային քամիները,

2) ճիշտ է գնահատում տվյալ տեղանքի քամահարման ռեժիմը թռիչքների անվտանգության ապահովման

համար:

3) ճիշտ է ներկայացնում ամպերի միջազգային դասակարգումը և նրանց դիրքը ըստ բարձրության,

4) ճիշտ է նկարագրում մթնոլորտային տեղումները, դրանց ձևը և տեսակները,

5) ճիշտ է բնորոշում տեսանելիություն հասկացությունը,

6) ճիշտ է գնահատում մթնոլորտային տեղումները թռիչքների անվտանգության ապահովման համար,

7) ճիշտ է գնահատում ամպամածության և տեսանելիության ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության

ապահովման համար:



178. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել և բացատրել բարիստիկ համակարգերը, մթնոլորտային ճակատները, եղանակը պայմանավորող

հիմնական սինոպտիկական երևույթները և դրանց ազդեցությունը թռիչքների վրա

179. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում օդային զանգված, մթնոլորտային ճակատ, ճակատային մակերևույթ և ճակատային գիծ

հասկացությունները,

2) ճիշտ է նկարագրում Հայաստանում եղանակային պայմանները կանխորոշող տարածաշրջանային

պայմանները և երևույթները,

3) ճիշտ է գնահատում սինոպտիկ իրավիճակը և եղանակային պայմանները թռիչքների իրագործման ու

անվտանգության ապահովման համար:

180. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հիմնական միջազգային օդերևութաբանական կոդերը և հաղորդագրությունները, եղանակի

հիմնական սինոպտիկական քարտեզները օդերևութաբանական իրավիճակը գնահատելու համար

181. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում КН-01 և КН-04 կոդերը,

2) ճիշտ է վերլուծում օդերևութաբանական տվյալները և եղանակի սինոպտիկական քարտեզները,

3) ճիշտ է գնահատում տարածաշրջանի ընդհանուր և թռիչքի երթուղու օդերևութաբանական իրավիճակը:

182. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել միջազգային ավիացիոն օդերևութաբանական ICAO կոդերը

183. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային ավիացիոն օդերևութաբանական METAR, TAF և այլ կոդերը,

2) ճիշտ է ապակոդավորում և օգտագործում METAR, TAF և այլ կոդերը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՕԴԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ»

184. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-014

185. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր օդագնացության հիմնական հասկացությունների

վերաբերյալ գիտելիքներ և անհրաժեշտ գործառույթների կատարման կարողություններ:

186. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

187. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-005

«Մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ երկրաչափության տարրերը» և ԹԱԹՇ-5-16-010 «Թռչող

ապարատների կառուցվածքը և համակարգեր» մոդուլները:



188. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

189. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աշխարհագրական հասկացությունները, օդագնացության հիմունքները, ընկալել ժամանակ,

ուղղություններ,արագություններ, հեռավորություններ հասկացությունները:

190. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխարհագրական հիմնական հասկացությունները՝ երկրագնդի ձևը և չափերը, մեծ և

փոքր շրջանները, երկրի առանցքը, աշխարհագրական բևեռները, միջօրեական, զուգահեռական,

հասարակած, աշխարհագրական կոորդինատներ:

2) ճիշտ է սահմանում աշխարհագրական երկարություն և լայնություն հասկացությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդագնացության հիմունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տեղական, դեկրետային և գրինվիչյան ժամանակը և ժամային գոտիների

անհրաժեշտությունը,

5) տեղական ժամանակը փոխարինելով համաշխարային համակարգված ժամանակին` UTC, ճիշտ է որոշում

ժամանակը,

6) ճիշտ է բացատրում ուղղություն, արագություն, հեռավորություն հասկացությունների ֆիզիկական

իմաստները,

7) ճիշտ է թվարկում արագության տեսակները և չափման միավորները:

191. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել երկրի մագնիսականությունը  և  կարողանալ կիրառել կողմնացույցը

192. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում երկրի մագնիսականությունը,

2) ճիշտ է վերլուծում հորիզոնական և ուղղահայաց բաղադրիչները,

3) ճիշտ է բացատրում աշխարհագրական լայնություն և մագնիսական շեղում հասկացությունները,

4) ճիշտ է նկարագրում երկրի և օդանավի մագնիսական ազդեցությունը կողմնացույցի վրա,

5) ճիշտ է բացատրում հոլակային և մագնիսական կուրսերի իմաստը:

193. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մագնիսական դաշտի ազդեցությունը օդանավի վրա

194. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական դաշտի ազդեցությունը օդանավի և նրա սարքերի վրա:



2) ճիշտ է բացատրում վարիացիան, դիվիացիան և դրանց ազդեցությունը օդանավի կուրսերի վրա:

3) ճիշտ է բացատրում կուրսերի փոփոխությունը մեկը մյուսի նկատմամբ:

195. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ընտրել քարտեզները ըստ երթուղու

196. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում քարտեզները տվյալ երթուղու համար:

2) ճիշտ և գրագետ է աշխատում քարտեզներով,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիայում օգտագործվող քարտեզներ կազմելու մեթոդիկան, բնութագրերը,

մասշտաբները:

197. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Հաշվարկել օդագնացության ճշգրիտ տարրերը

198. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ըմբռնում փոխադարձ կապը օդանավի կուրսերի միջև,

2) ճիշտ է ներկայացնում բարձրության տեսակները, չափման միավորները և մեթոդները,

3) ճիշտ է օգտագործում տարանջատման գոտիները և RVSM-ը,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավավարական եռանկյունի հասկացությունը և կատարում մտովի հաշվարկ,

5) ճիշտ է որոշում քամու ուղղության և արագության ազդեցությունը օդանավավարական եռանկյունու տարրերի

վրա,

6) ճիշտ է նկարագրում տարանջատման գոտու հավաքման և փոփոխման գործընթացը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՐԴԻ ՕԴԱԳՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ԹՌԻՉՔԻ ՊԼԱՆ»

199. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-015

200. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուաանողի մոտ ձևավորել տեխնիկական միջոցների կիրառման և թռիչքի պլանի կազզման

կարողություններ և հմտություններ

201. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

202. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-014

«Ընդհանուր օդագնացություն» մոդուլը:

203. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



204. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օդանավավարման համակարգը

205. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կոորդինատային և կուրսային համակարգերը,

2) ճիշտ է բացատրում օդային պարամետրերի համակարգը,

3) ճիշտ է բացատրում նավավարական հաշվարկային համակարգը:

4) Ճիշտ է բացատրում իներցիալ համակարգը:

206. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել թռիչքի պլան

207. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում համապատասխան աերոդրոմները,

2) ճիշտ է ընտրում երթուղու քարտեզը,

3) ճիշտ է ընտրում ռադիոկապի հաճախությունը,

4) ճիշտ է հաշվարկում պլանում անհրաժեշտ մեծությունները,

5) ճիշտ է կազմում թռիչքային պլանը և կատարում փաստաթղթավարում,

6) ճիշտ է մեկնաբանում անձնակազմի գործողությունները վթարային իրավիճակում:

208. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ընտրել և ընթերցել վայրէջքի սխեմաները

209. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքի սխեմաների նպատակը,

2) ճիշտ է թվարկում վայրէջքի սխեմաների տեսակները,

3) ճիշտ է բացատրում սխեմաների կատարման եղանակները,

4) ճիշտ է ընտրում վայրէջքի սխեման տվյալ վայրի համար:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԱԴԻՈՕԴԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ»

210. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-016

211. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել թռիչքի ընթացքում օդանավի տեղը վերահսկելու, աերոդրոմների

սխեմաները կատարելու, վտանգավոր ամպերը շրջանցելու համար այդ սարքավորումներից և համակարգերից

օգտվելու կարողություններ

212. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

213. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-012



«Թռչող ապարատների կողային սարքեր և սարքավորումներ» մոդուլը:

214. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

215. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օդագնացության մեջ օգտագործվող VOR, DME, ILS, MLS, ռադիոսարքավորումների դերը,

աշխատանքի սկզբունքը և կիառման հաճախային տիրույթները

216. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում VOR, DME, ILS, MLS ռադիոսարքավորումների օգտագործման դերը և նպատակը

օդագնացության մեջ,

2) ճիշտ է բացատրում VOR, DME, ILS, MLS ռադիոսարքավորումների աշխատանքային սկզբունքը,

3) ճիշտ է բացատրում վերգետնյա ռադիոպելենգատորների, ավտոմատ ռադիոկողմնացույցի աշխատանքային

սկզբունքը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում և գրի առնում սարքավորումների ցուցմունքները,

5) ճիշտ է որոշում ռադիոսարքավորումների աշխատանքի հաճախային տիրույթը:

217. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել վերգետնյա սարքավորումների դերը, աշխատանքային սկզբունքները և դրանց աշխատանքի վրա

ազդող գործոնները

218. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ռադիոսարքերի դերը և օգտագործման եղանակները,

2) ճիշտ է տարանջատում վերգետնյա և կողային սարքավորումները,

3) ճիշտ է բացատրում վերգետնյա և կողային սաքավորումների աշխատանքի սկզբունքը,

4) ճիշտ է թվարկում ռադիոսարքերի վրա ազդող գործոնները և դրանց հետևանքները:

219. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել թռիչքի ընթացքում սարքավորումների միջոցով ռադիոնավիգացիոն ընթացակարգերը և դրանց

կիրառումը

220. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում երկրորդային ռադիոլոկատորի SSR օգտագործման նպատակը և եղանակը,

2) ճիշտ է բացատրում RNAV համակարգի օգտագործման եղանակը թռիչքի, վայրէջքի երթուղու ընթացքում,

3) ճիշտ է բացատրում TCAS համակարգի նպատակը, դերը, օգտագործման եղանակը,

4) ճիշտ է հասկանում TCAS համակարգի տրված ցուցմունքները:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱԵՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

221. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-017

222. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ աերոդինամիկայի տարրերի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք

գործնականում կիրառելու կարողություններ։

223. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

224. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-010 «Թռչող ապարատների

կառուցվածքը և համակարգերը մոդուլը։

225. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

226. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  գազերի հատկությունները և ֆիզիկամեխանիկական հիմնական բնութագրերը

227. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընդհանուր տեղեկություններ գազերի մեխանիկայի վերաբերյալ,

2) ճիշտ է ներկայացնում գազերի և հեղուկների հատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գազերի ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերը` խտություն, մածուծիկություն,

սեղմելիություն,

4) ճիշտ է ներկայացնում երկրագնդի մթնոլորտը և նրա առանձնահատկությունները:

228. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել աերոդինամիկ ուժերը, թևի աերոդինամիկ բնութագիրը

229. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդի դիմադրության հիմնական օրենքը

2) ճիշտ է ներկայացնում սիմետրիկ շրջհոսում և ճակատային դիմադրության ուժի առաջացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ոչ սիմետրիկ շրջհոսումը,լրիվ աերոդինամիկ ուժը և նրա բաղադրիչները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդի դիմադրության հիմնական օրենքը

5) ճիշտ է ներկայացնում թևի կտրվածքը, ձևը պլանում և տեսքը առջևից,

6) ճիշտ է ներկայացնում գրոհի անկյունը և թևի տեղադրման անկյունը,

7) ճիշտ է ներկայացնում թևի վերամբարձ ուժի առաջացումը, ճնշման բաշխումը թևի վրա,

8) ճիշտ է ներկայացնում թևի աերոդինամիկ ուժերը և նրանց գործակիցները,



9) ճիշտ է ներկայացնում թևի ճակատային դիմադրությունը:

230. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  օդանավի աերոդինամիկ բնութագրերը և ուժային համակարգը

231. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի վերամբարձ ուժը և ճակատային դիմադրությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի աերոդինամիկական որակը և որակի բարձրացման ուղիները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սառցակալման ազդեցությունը օդանավի որակի վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի ուժային համակարգի նշանակությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդային պտուտակը և պտուտակին ներկայացվող պահանջները,

6) ճիշտ է ներկայացնում տուրբոռեակտիվ շարժիչի հիմնական բնութագրերը:

232. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել օդանավի ուղղաձիգ հորիզոնական թռիչքը, բարձրանալը և իջնելը

233. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հորիզոնական թռիչքի պայմանները, պահանջվող արագությունը և քարշը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գրոհի անկյան ազդեցությունը պահանջվող արագության վրա,

3) ճիշտ է ներկայացնում մինիմալ արագությունը և Ժուկովսկու կորերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հորիզոնական թռիչքը բնութագրող արագությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքի I և II ռեժիմները և արագությունների տիրույթը,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի կայունացած բարձրանալու պայմանները,

7) ճիշտ է ներկայացնում բարձրանալու պահանջվող արագությունը և քարշը, օդանավի բարձրանալու անկյունը

և բարձրահասությունը,

8) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի ճախրելու պայմանները,

9) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի ճախրելու համար պահանջվող արագությունը,

10) ճիշտ է ներկայացնում ճախրելու հեռավորությունը:

11) ճիշտ է ներկայացնում կիլոմետրային և ժամային վառելիքային ծախսը,

12) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքի ամենամեծ հեռավորության և տևողության ռեժիմները:

234. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել օդանավի հավասարակշռությունը, կառավարումը և կայունությունը

235. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի հավասարակշռությունը թռիչքի ժամանակ,



2) ճիշտ է ներկայացնում թևի ճնշման կենտրոնը, միջին աերոդինամիկ լարը, ծանրության կենտրոնը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի կենտրոնադրումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում երկայնական հավասարակշռությունը, թևի մոմենտի ազդեցությունը երկայնական

հավասարակշռության վրա,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի երկայնական կառավարումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի լայնական հավասարակշռությունը և կառավարումը,

7) ճիշտ է ներկայացնում կողային կայունությունը և կառավարումը ուղղաձիգ թռիչքի ժամանակ,

8) ճիշտ է ներկայացնում կայունությունը ըստ գերբեռնվածության և ըստ արագության:

236. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել օդանավի վերսլացքը, վայրէջքը, կորագծային թռիչքը

237. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի թափավազքը և դրա պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թափավազքի երկարությունը և վերսլացքի հեռավորությունը:

3) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքի փուլերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թափավազքի և վրավազքի երկարության վրա ազդող գործոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում խափանված կողային շարժիչով թռիչքը,

6) ճիշտ է ներկայացնում կորագծային թռիչքում աերոդինամիկ գերբեռնվածքները,

7) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի վիրաժը և գերբեռնվածությունը վիրաժի ժամանակ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԶԱՆԳՎԱԾ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ»

238. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-018

239. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գործունեության ընթացքում զանգվածի և

հավասարակշռության վրա ազդող գործոնների հաշվի առնելու անհրաժեշտության գիտակցում և դրանք

կիրառելու կարողություններ:

240. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

241. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-017 «Թռիչքների սկզբունքները և

աերոդինամիկայի հիմունքներ, ԹԱԹՇ-5-16-011 «Ավիացիոն շարժիչների կառուցվածքը, ԹԱԹՇ-5-16-013



«Ավիացիոն օդերևութաբանություն, ԹԱԹՇ-5-16-012 «Թռչող ապարատների կողային սարքեր և

սարքավորումներ, ԹԱԹՇ-5-16-007 «Աշխատանքի պաշտպանություն և հակահրդեհային միջոցներ և ԹԱԹՇ-

5-16-009 «Օդային երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր /ՕԵԿ/ մոդուլները:։

242. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

243. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել զանգված և հավասարակշռություն հասկացությունները, հավասարակշռության վրա ազդող

գործոնները

244. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում օդանավի զանգված հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում զանգվածին ներկայացվող սահմանափակումները,

3) ճիշտ է բացատրում զանգվածի և հավասարակշռության տեսությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավում զանգվածի և հավասարակշռության վրա ազդող գործոնները:

245. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օդանավի կշիռ և բեռնավորում հասկացությունները

246. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի կշռի հաշվարկման կարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի բեռնումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում բեռնման հերթականությունը,

4) ճիշտ է բացատրում օդանավի բեռնավորման ավելացման և պակասեցման կարգը, հիմնավորում

անհրաժեշտությունը:

247. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել և կիրառել օդանավի զանգվածի և հավասարակշռության նկատմամբ պահանջներ սահմանող

միջազգային փաստաթղթերը

248. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական աերոդինամիկական խորդանը,

2) ճիշտ է ներկայացնում JAR-Ops 1 պահանջները,

3) ճիշտ է բացատրում բեռնման փաստաթղթերի SEP 1 and МЕР 1 լրացման կարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում միջին հեռավորության ռեակտիվ փոխադրումների կատարման կարգը

(MRJT):



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌՉՈՂ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ»

249. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-019

250. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել միջազգային օդային շահագործման կանոնների և նորմերի, բոլոր

շահագործողներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության շահագործողներին ներկայացվող պետական

պահանջների, եղանակային բոլոր պայմաններում թռիչքների կատարման ժամանակ հիմնական դրույթների

հստակ իմացություն ինչպես նաև օդանավում տեղադրված սարքերին և սարքավորումներին ներկայացվող

պահանջների, թռիչքային և աշխատանքային ժամերի որոշման, օդային տրանսպորտով վտանգավոր բեռների

փոխադրման կարգի մասին գիտելիքներ ու դրանց իրականացման կարողություններ:

251. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

252. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-008 «Օդային օրենսդրություն» և

ԹԱԹՇ 5-16-009 «Օդային երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր (ՕԵԿ)» մոդուլները:

253. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

254. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և կարողանալ կիրառել միջազգային օդային շահագործման կանոնները ու նորմերը, բոլոր

շահագործողներին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության շահագործողներին ներկայացվող պետական

պահանջները

255. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել ԻԿԱՕ- ի հավելված 6-ը (մասեր I,II և III),

2) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել JAR-OPS –ի պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում շահագործողի լիցենզավորման և վերահսկման պահանջները:

256. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել և կարողանալ կիրառել թռչող ապարատների շահագործման արարողակարգերը

257. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել սարքավորումային մեկնման և ժամանման արարաղակարգերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել սահմանափակ հնարավորություն ունեցող ուղևորների

փոխադրումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել օրինախաղտ, դեպորտացված, ձերբակալված ուղևորների



փոխադրումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է կիրառել ուղևորների նստեցումը, ուղեբեռի և ծանրոցների

պահեստավորումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում և ունակ է պահպանել վերսլացքի պայմանները:

258. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օդաչուի գործունեությունը ցածր տեսանելիության պայմաններում և կարողանալ կիրառել

պահանջները թռիչքի բոլոր եղանակային պայմաններում

259. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում թռիչքի ընթացքը ցածր տեսանելիության պայմաններում և կիրառում գործնականում,

2) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում պահանջները թռիչքի եղանակային բոլոր պայմաններում:

260. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել օդանավում տեղադրված սարքերին և սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները և

շահագործման կարգը

261. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում վերսլացքի եղանակային ռադարին ներկայացվող պահանջները, շահագործման կարգը,

2) ճիշտ է նկարագրում ավտոմատ վթարային հաղորդիչ ռադիոկայանին ներկայացվող պահանջները,

շահագործման կարգը,

3) ճիշտ է նկարագրում տեսողական ռադիոսարքերին ներկայացվող պահանջները, շահագործման կարգը,

4) ճիշտ է նկարագրում կողային ռադիոսարքերին ներկայացվող պահանջները, շահագործման կարգը,

5) ճիշտ է նկարագրում առաջին օգնության և վթարային բժշկական պարագաներին ներկայացվող

պահանջները, շահագործման կարգը,

6) ճիշտ է ներկայացնում ուղևորասրահի օժանդակ սարքավորումները դրանց նշանակությունը և

շահագործման կարգը,

7) ճիշտ է նկարագրում վթարային իրավիճակի և անվտանգության պայմանների ապահովման, փրկարարական

սարքերի ու սարքավորումների շահագործման կարգը:

262. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել թռիչքային և աշխատանքային ժամերի որոշման կարգը

263. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային և աշխատանքային ժամերի սահմանափակումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի հանգստին ներկայացվող պահանջները,



3) ճիշտ է նկարագրում կողային ուղեկցորդի գործունեությունը:

264. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել հատուկ գործունեության արարողակարգերը և վտանգները

265. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում հակասառեցման երևույթը և գործունեության կարգը նշված իրավիճակում,

2) ճիշտ է նկարագրում թռչունների հետ բախման ռիսկը և շրջանցման հնարավորությունները,

3) ճիշտ է նկարագրում վթարային իրավիճակները (կրակ/ծուխ, ճնշման անկում հերմոխցիկում, քամու կտրուկ

փոփոխում, վեր ու վար անկանոն շարժումներ) և գործունեության կարգը նման պայաններում:

266. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել վթարային և նախազգուշական վայրէջքների կատարման կարգը, գործողությունները տարբեր

վերգետնյա և ջրային պայմաններում

267. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում վթարային իրավիճակների առաջացման պատճառները և գործողությունների կարգը,

2) պատշաճ մակարդակով կատարում է գործոնների քննարկումը (քամի, տեղանք, նախապատրաստում,

թռիչքի տակտիկա, վայրէջք գետնի և ջրի վրա) և ընդունում ճիշտ որոշումներ,

3) ճիշտ է նկարագրում ուղևորների տեղեկատվության գործընթացը,

4) ճիշտ է նկարագրում տարհանման անցկացման գործընթացը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գործողությունները վայրէջքից հետո:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԱԴԻՈԿԱՊ /VFR, IFR/»

268. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-0200

269. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ռադիոկապի ընթացքում ավիացիայում օգտագործվող

տերմինների, հապավումների և ընդհանուր դարձվածաբանության վերաբերյալ գիտելիքներ և ռադիոկապի

ընթացքում առաջացած խնդիրները ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողություններ:

270. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

271. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ԹԱԹՇ-5-16-009 «Օդային երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր

(ՕԵԿ)» մոդուլը:

272. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



273. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռադիոկապի հաստատման տերմինները և հասկացությունները, հաստատել ռադիոկապ

օդագնացների համայնքի կողմից ընդունված թվերով և հատուկ արտահայտություններով` կիրառելով «Մորզեի»

ծածկագիրը

274. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոկապի հաստատման տերմինները և հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցության կատեգորիաները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոկապի շահագործման ընդհանուր կաննոնները,

4) հաստատում է ռադիոկապ` կիրառելով «Մորզեի» ծածկագիրը:

275. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ռադիոկապի վարման ընթացքում աշխատանքային գործառույթների կատարման կարգը

276. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաղորդում տառերը, թվերը, ժամանակը, համարանիշերը,

2) ճիշտ է օգտագործում ստանդարտ բառերը և բառակապակցությունները,

3) կարողանում է ճիշտ հաղորդել և օգտագործել ռադիոտեխնիկական կայանների անվանումները:

277. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Եղանակային պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվության ընդունում և հաղորդում

278. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընդունում և գրի առնում աերոդրոմի փաստացի եղանակը,

2) ճիշտ է հաղորդում տեղեկատվություն եղանակի մասին:

279. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գործողությունների կատարում ռադիոկապի խափանման դեպքում և վթարային իրավիճակում

280. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում և իրականացնում անձնակազմի կողմից կատարվող գործողությունները ռադիոկապի

խափանման դեպքում,

2) ճիշտ է թվարկում և իրականացնում անձնակազմի կողմից կատարվող գործողությունները վթարային

իրավիճակում:

281. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կիրառել ռադիոկապը ապահովող սարքերը

282. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ռադիոկապը ապահովող սարքերի աշխատանքի սկզբունքները,

2) ճիշտ է տալիս օգտագործվող հաճախության բազմության սահմանները,

3) ճիշտ է ընտրում աշխատանքային հաճախությունը,

4) ճիշտ է շահագործում ռադիոկապի սարքավորումները:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ, ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ»

283. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-021

284. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  ձևավորել օդանավի թռիչքների բնութագրի հատկանշական գործոնների

վերաբերյալ գիտելիքներ և թռիչքների ճիշտ պլանավորման և մոնիթորինգի կարողություններ:

285. Մոդուլի տևողությունը 08 ժամ

286. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-014 «Ընդհանուր

օդագնացություն», ԹԱԹՇ 5-16-018 «Զանգված և հավասարակշռություն», ԹԱԹՇ 5-16-019 «Թռչող

ապարատների շահագործման կանոնները» մոդուլները:

287. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

288. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օդանավի թռիչքների բնութագրի հատկանշական գործոնները

289. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թռչող սարքերի սերտիֆիկացման չափանիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի շահագործման պայմանների շարքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքի իրականացման համար պահանջները վազքուղու նկատմամբ,

4) ճիշտ է ներկայացնում պահանջները տուրբոռեակտիվ օդանավերով թռիչքի իրականացման համար:

290. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել թռիչքների պլանավորման կարգը և կիրառել այն

291. Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է թռիչքների պլանավորման անհրաժեշտությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների պլանավորման ընթացակարգերը,

3) բացատրում և կատարում է գործառույթները թռիչքների պլանավորման ժամանակ:

292. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մոնիթորինգի անցկացման կարգը և իրականացնել մոնիթորինգ

293. Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է գործառնական ծախսերի հաշվարկման կարգը,

2) ճիշտ է կիրառում գործառնական ծախսերի հաշվարկման կարգը գործնականում,

3) բացատրում և ճիշտ է կիրառում թռիչքի պլանի արժեքի հաշվարկի կարգը թռիչքային անձնակազմի համար,



4) ճիշտ է իրականացնում մոնիթորինգ:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ, ՎԹԱՐԱՓՐԿԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

294. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-022

295. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վթարարափրկարարական աշխատանքների կազմակերպման և

իրականացման կարողություններ։

296. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

297. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-010 «Թռչող ապարատների

կառուցվածքը և համակարգերը» և ԹԱԹՇ-5-16-018 «Թռչող ապարատների շահագործման կանոնները»,

ԹԱԹՇ-5-16-020 «Աերոդրոմներ և օդանավակայաններ» մոդուլները:

298. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

299. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թռիչքների անվտանգության հիմունքները

300. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդային տարածքի կազմակերպումը և թռիչքային կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի անվտանգության ապահովման սկզբունքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգության վրա ազդող գործոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգության կանխատեսումը և կառավարումը։

301. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել թռիչքների անվտանգության ինժեներա–ավիացիոն ապահովումը

302. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն տեխնիկայի խափանումները և դրանց դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն պատահարները և դրանց դասակարգումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն տեխնիկայի խափանման ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն տեխնիկայի խափանման տեղեկությունների հավաքման, հաշվառման և

հետազոտման համակարգը:

303. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել թռիչքների անվտանգության ապահովումը առանձնահատուկ պայմաններում



304. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին պայմանների ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգության ապահովումը մթնոլորտային մրրիկային հոսանքի

գոտում,

3) ճիշտ է ներկայացնում քամու շարժը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգության ապահովումը սառցակալման պայմաններում,

5) ճիշտ է ներկայացնում վերսլացքի անվտանգության ապահովումը վերգետնյա սառցակալման պայմաններում,

6) ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության ապահովումը օդանավի թռիչքային շահագործման ընթացքում,

7) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգության ապահովումը վայրէջքի ժամանակ,

8) ճիշտ է ներկայացնում նավակողային սարքերի օգտագործումը թռիչքների անվտանգության ապահովման

գործընթացում,

9) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքի անվտանգությունը ապահովող գործիքային համակարգը- MLS,

10) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքի անվտանգությունը ապահովող գործիքային համակարգը – ILS,

11) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների անվտանգությունը ապահովող լուսատեխնիկական վայրէջքային

միջոցները,

12) ճիշտ է ներկայացնում վերսլացքի և վայրէջքի ժամանակ թռիչքների անվտանգությունը ապահովող

ռադիոլոկատորները:

305. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել թռիչքների վթարա-փրկարարական ապահովման և ավիացիոն պատահարների հետաքննության

կարգը

306. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդաչուի գործողությունները վթարային իրավիճակներում թռիչքի ընթացքում կամ

գետնի վրա և իրականացնում այն,

2) ճիշտ է ներկայացնում վթարա–փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում որոնողա-փրկարարական աշխատնքների կազմակերպումը օդանավի վթարային

վայրէջքի ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջքից հետո վնասված օդանավի հեռացումը թռիչքային դաշտից և հեռացման



ժամանակ կիրառվող անվտանգության միջոցները,

5) ճիշտ է ներկայացնում վնասված օդանավի հեռացման համար պատասխանատու անձի գործողությունները,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի վթարարափրկարարական միջոցները և դրանց տեղակայումը օդանավի

վրա,

7) ճիշտ է իրականացնում օդանավի դռների, վթարարափրկարարական ելքերի շահագործումը` ուղղված

անձնակազմի և ուղևորների տարհանմանը,

8) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն պատահարների հետաքննության հանձնաժողովի աշխատանքի

կազմակերպման կարգը,

9) ճիշտ է ներկայացնում ավիացիոն պատահարի կամ միջադեպի ժամանակ պաշտոնատար անձանց

առաջնային գործողությունները,

10) ճիշտ է ներկայացնում պատահարի կամ լուրջ միջադեպի մասին ահազանգումը և քննության արդյունքների

քննարկման անցկացումը,

11) ճիշտ է ներկայացնում պատահարների և միջադեպերի հաշվառման կարգը և անհրաժեշտ միջոցառումների

մշակումը:

307. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել օդանավի հրամանատարի, անձնակազմի, ուղևորների և օդանավում գտնվող այլ անձանց

իրավասությունները և պարտականությունները

308. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի հրամանատարի իրավասությունները և պարտականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի անձնակազմի անդամների իրավասությունները և պարտականությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ուղևորների իրավասությունները և պարտականությունները,

4) ճիշտ է զեկուցում պատահարների և միջադեպերի մասին:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

309. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-023

310. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավիացիոն հոգեբանության, մարդու օրգանիզմի վրա թռիչքի

պայմանների ազդեցության, աշխատանքային տեղի, սարքավորումների, ստանդարտ  և ոչ ստանդարտ



իրավիճակներում մարդկային գործոնների ազդեցության կանխարգելման սահմանափակումների վերաբերյալ

գիտելիքներ, ինչպես նաև թռիչքային անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու և սխալ գործողություններից

առաջացած վթարային իրավիճակների ռիսկայնությունը նվազեցնելու կարողություններ:

311. Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ

312. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ չեն պահանջվում:

313. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

314. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել թռիչքային աշխատանքի հոգեբանության հիմունքները, ավիացիոն ֆիզոլոգիայի տարրերը

315. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային գործունեության ընդհանուր պայմանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքային աշխատանքի հոգեբանության հիմնական ուղղությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նյարդային համակարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում զգայական համակարգը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շնչառական համակարգը,

6) ճիշտ է բացատրում բարձրության տատանման հետ կապված ճնշման ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի

վրա:

316. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել և բացատրել անուշադրության, սթրեսների, ինքնակառավարման կորստի և սխալների դեպքերում

ավիացիոն պատահարները

317. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուշադրության ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա,

2) ճիշտ է ներկայացնում սթրեսների ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա,

3) ճիշտ է ներկայացնում ինքնակառավարման կորստի ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում սխալների ազդեցությունը թռիչքների անվտանգության վրա:

318. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օդաչու–սարքավորում և օդաչու–օդանավ փոխադարձ կապը

319. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սարքերի, տեսավահանակների, լսողական ձայնարկիչների և կառավարման

համակարգերի ազդեցությունը անձնակազմի աշխատունակության վրա,



2) ճիշտ է ներկայացնում աղմուկի աղբյուրները թռիչքի ընթացքում և դրա ազդեցությունը անձնակազմի

աշխատունակության վրա,

3) ճիշտ է սահմանում ջերմաստիճանի օպտիմալ սահմանը թռչող անձնակազմի և ուղևորների վրա,

4) ճիշտ է ներկայացնում ապահերմետիկացումը և դրա ազդեցությունը անձնակազմի ու ուղևորների վրա,

5) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի տատանումների ազդեցությունը անձնակազմի ու ուղևորների վրա,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի շահագործման առանձնահատկությունները ռադիոկապի վարման

ժամանակ,

7) ճիշտ է կատարում ավիացիոն պատահարների վերլուծությունները ըստ ԻԿԱՕ-ի:

320. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել և բացատրել միջանձնային հարաբերությունները

321. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անձնական հարաբերությունների ներդաշնակության դերը թռիչքների անվտանգության

կազմակերպման գործում,

2) ճիշտ է ներկայացնում լիդերություն մարդկային որակի դերը թռիչքների անվտանգության կազմակերպման

գործում,

3) ցուցեբերում է ճիշտ հաղորդակցման ունակություններ,

4) ճիշտ է ներկայացնում և բացատրում շարքային կատարողներ-ղեկավար փախհարաբերությունները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԹՌԻՉՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ»

322. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-024

323. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել թռիչքների տարբեր պայմաններում և հանգամանքներում

օդագնացության ժամանակակից միջոցների, պատրաստվածության հիմնական կանոնների և օդագնացության

առանձնահատկությունների կիրառման վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու

կարողություններ:

324. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

325. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ-5-16-008 «Օդային օրենսդրություն» և

ԹԱԹՇ-5-16-009 «Օդային երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր (ՕԵԿ)» մոդուլները:



326. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

327. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ԻԿԱՕ-ի գործունեության կազմակերպման հիմունքները, միջազգային օդային իրավունքի

կիրառման հիմունքները, օդային երթևեկության սպասարկման դրույթները

328. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ԻԿԱՕ-ի հիմնական սկզբունքները, օգտագործվող փաստաթղթերը,

2) ճիշտ է սահմանում «Միջազգային իրավունք» հասկացությունը,

3) ճիշտ է մեկնաբանում միջազգային չվերթերը, կոմերցիոն համաձայնությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում միջազգային թռիչքներ իրականացնող պետությունների ընդհանուր

պարտականությունները,

5) ճիշտ է բացատրում միջազգային թռիչքների իրագործման ընթացքում ընդհանուր պարտականությունների

պահպանման անհրաժեշտությունը,

6) ճիշտ է ներկայացնում օդային երթևեկության սպասարկման տեսակները, օդային տարածքի բաժանումը:

329. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել միջազգային թռիչքների կատարման թռիչքային կանոնները, անձնակազմի գործողությունները

առևամանգման ընթացքում

330. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքին պատրաստվող օդանավերի սպասարկման արարողակարգը,

2) ճիշտ է բացատրում թռիչքների պլանավորման/ FPL/ ընթացակարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում վայրէջք կատարող օդանավերի սպասարկման կարգը,

4) ճիշտ է բացատրում աղետի և առաջնայնության ազդանշանները ու գործողությունները այդ իրավիճակում,

5) ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի գործողությունները ինքնաթիռի առևանգման ժամանակ:

331. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել թռիչքի բարձրություն և տարանջատման (էշելոնավորման} համակարգը

332. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բարձրությունների չափման մակարդակները և դրանց նշումները,

2) ճիշտ է սահմանում անցման տարանջատման գոտի (էշելոն), անցման բարձրություն և անցման շերտ

հասկացությունները,



3) ճիշտ է ներկայացնում և իրականացնում տարանջատումը (էշելոնավորումը) ըստ բարձրության /RVSM/-ի

համաձայն,

4) ճիշտ է կիրառում բարձրության պահպանման բարձրաչափերի վրա մթնոլորտային ճնշումը տեղադրելու

օրենքները,

5) ճիշտ է կատարում բարձրությունների նշանակումը «Ջեփփսեն» և օդահանգույցների քարտեզների վրա:

333. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել միջազգային ավիաուղիներում թռիչքների ռադիոնավիգացիոն ապահովումը և աերոդրոմների

լուսատեխնիկական սարքավորումները

334. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհաճախությունների միջազգային դասակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդագնացության աերոնավիգացիոն միջոցները և դրանց նշումները «Ջեփփսեն»

քարտեզների վրա,

3) ճիշտ է ներկայացնում արբայնակային նավիգացիոն և վայրէջքային համակարգերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում մոտեցման, վազքադաշտի, ուղիների, արգելակման լույսերի համակարգը և լուսային

փարոսները,

5) ճիշտ է կիրառում օդաչուների կողմից հսկվող լուսային սարքավորումները / PCL/ :

335. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել միջազգային օդային մայրուղի հասկացությունը, քարտային թռիչքների ապահովումը միջազգային

ավիաուղիներում

336. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում օդային տարածքում գտնվող մայրուղիների բաժանումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդային մայրուղիների նշումների համակարգը և դրանց նշումը երթուղային

քարտեզների վրա,

3) ճիշտ է ներկայացնում մայրուղիների առանցքային գծերը, ֆիքսված կետերը,

4) պարբերաբար ուսումնասիրում է մայրուղիներին վերաբերող տեղեկատվությունը:

337. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել և կիրառել միջազգային ավիաուղիներում քարտային թռիչքների ապահովումը,

338. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և կարդում պլանավորման, երթուղային, շրջանային, SIDs and STARs սարքերով



մեկնման և ժամանման երթուղային քարտեզները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և կարդում գործիքային սարքավորումների միջոցով վայրէջք մտնելու Approach Charts

քարտեզը,

3) ճիշտ է ներկայացնում և կարդում աերոդրոմների և վայրէջքի Airport (Landing) Charts, աղմուկի իջեցման

արարողակարգի, ռադարների տեսադաշտերի քարտեզները,

4) ճիշտ է ներկայացնում և կարդում TAXI, APRON, PARKINC, VICINITY քարտեզները:

339. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել սպասման գոտում թռիչքի և վայրէջքի սխեմաները

340. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում FIX կետը ռադիոնավիգացիոն միջոցներում,

2) ճիշտ է կիրառում այլընտրանքային մուտքի սխեմաները սպասման գոտում օգտագործելով VOR-ը և DME-ն,

3) ճիշտ է կիրառում սարքավորումով վայրէջքի սխեմաները,

4) ճիշտ է բացատրում տեսադաշտային վայրէջքը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ»

341. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-025

342. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր հասկացություն Հայաստանի Հանրապետության

քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության ազգային ծրագրի դրույթների, համապատասխան

ավիացիոն անվտանգության միջազգային և ազգային նորմատիվ իրավական փաստաթղթերի վերաբերյալ և

աշխատանքային գործունեության ընթացքում դրանց ճիշտ կիրառման ունակություն:

343. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

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

345. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

346. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ավիացիոն անվտանգություն հասկացությունը, դրա նպատակը և խնդիրները, նկարագրել ՀՀ և

միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն անվտանգության նորմատիվ իրավական բազան



347. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում և բացատրում ավիացիոն անվտանգություն հասկացությունը, դրա նպատակը և

խնդիրները,

2) ճիշտ է նկարագրում ահաբեկչությունը և քաղաքացիական ավիացիայի գործունեության նկատմամբ

անօրինական միջամտության գործողությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում և բացատրում ՀՀ ու միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի ավիացիոն

անվտանգության նորմատիվ իրավական բազան,

4) ճիշտ է նկարագրում օդանավակայանների, օդանավերի պահպանության, անցագրային վերահսկողության

նպատակները և կարգը,

5) աշխատանքային գործունեության ընթացքում պահպանում է ավիացիոն անվտանգությանը վերաբերող

նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջները:

348. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նկարագրել օդանավի անձնակազմի գործողությունները ավիացիոն անվտանգությանը սպառնացող արտակարգ

իրավիճակներում

349. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմակերպում անձնակազմի գործողությունները ճգնաժամային իրավիճակներում,

2) ճիշտ է կողմնորոշվում և գործում անօրինական միջամտության քայլերի և դրանց փորձերի դեպքում,

3) ճիշտ է կողմնորոշվում և գործում ահաբեկչության կամ դրա փարձի դեպքում:

350. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել և կիրառել քաղաքացիական օդանավերով վտարված և ուղեկցման ենթակա անձանց փոխադրման

կարգը

351. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական օդանավերով վտարված և ուղեկցման ենթակա անձանց

փոխադրման կարգը,

2) ճիշտ է կազմակերպում քաղաքացիական օդանավերով վտարված անձանց փոխադրման կարգը,

3) ճիծտ է կազմակերպում քաղաքացիական օդանավերով ուղեկցման ենթակա անձանց փոխադրման կարգը:

352. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետելով ուղևորների, ուղեբեռի, բեռների, փոստի, օդանավային պիտույքների ավիացիոն անվտանգության

հսկողության ընթացակարգերին, անվերապահորեն կիրառում է դրանք աշխատանքային գործունեության

ընթացքում



353. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է իրականացնում ուղևորների և ուղեբեռի ավիացիոն անվտանգության հսկողության ընթացակարգերը,

2) ճիշտ է իրականացնում բեռների և փոստի ավիացիոն անվտանգության հսկողության ընթացակարգերը,

3) ճիշտ է իրականացնում օդանավային պիտույքների ավիացիոն անվտանգության հսկողության

ընթացակարգերը:

354. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնում է զենքի և զինամթերքի պահպանման կարգը

355. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զենքի և զինամթերքի պահպանման կարգը,

2) ճիշտ է իրականացնում զենքի և զինամթերքի պահպանումը,

3) պահպանում է զենքի և զինամթերքի անվտանգ օգտագործման կանոնները:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱԵՐՈԴՐՈՄՆԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ»

356. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-026

357. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին մոտ ձևավորել գետնավարման, վերսլացք-վայրէջքի, կայանման

գործառույթների կատարման ժամանակ համապատասխան ծառայությունների հետ համագործակցության

իրականացման և թռիչքային անվտանգության ապահովման կարողություններ և հմտություններ:

358. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

359. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-020 «Ռադիոկապ VFR, IFR,

ԹԱԹՇ 5-16-016 «Ռադիոօդագնացություն և ԹԱԹՇ 5-16-025 «Ավիացիոն անվտանգություն մոդուլները:

360. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

361. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ընդհանուր հասկացողություն օդանավակայանների, դրանց գլխավոր նախագծի մասին

362. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավակայանների հետ կապված հիմնական տերմիններն և սահմանումները՝

հաստատված ստանդարտներով ու նորմատիվ փաստաթղթերով,

2) ճիշտ է ներկայացնում օդանավակայանի գլխավոր նախագիծ հասկացողությունը,

3) ճիշտ է բացատրում շենքերի և կառույցների, ըստ արտադրական գործնթացների, խմբավորման սկզբունքը,



4) ճիշտ է նկարագրում շրջակա միջավայրի պահպանությանն ուղղված միջոցառումները:

363. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել աերոդրոմների նշանակությունը, տեսակները, տիպերը, միջազգային դասակարգումը

364. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների տիպերը, միջազգային կոդավորման նշանակումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների միջազգային դասակարգումը,

5) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների հարակից տարածքների կառուցապատմանը և տեղակայված

սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները:

365. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել աերոդրոմի վերսլացք-վայրէջքային գոտիների (ՎՎԳ) տեխնիկական հիմնական պարամետրերը,

ծածկույթի տեսակները

366. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ըստ աերոդրոմի դասի ՎՎԳ-ի չափսերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ըստ աերոդրոմի դասի ընդունվող օդանավի զանգվածի սահմանված

կրողունակության միջակայքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ՎՎԳ-ի ծածկույթի տեսակները:

367. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աերոդրոմի ծառայությունների հիմնական խնդիրները

368. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների աերոդրոմային ապահովման ծառայության հիմնական խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմի թռիչքային գոտիների շահագործման և պահպանման ծառայության

հիմնական խնդիրները,

3) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմի հատուկ ավտոտրանսպորտի ծառայության խնդիրները,

4) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքների ապահովման ծառայությունների փոխգործունեությունը:

369. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել աերոդրոմների և խոչնդոտների մակնշումը և թռիչքադաշտում աշխատանքներ կատարելու

ժամանակ կապի կազմակերպման կարգը

370. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմների և խոչընդոտների մակնշման նշանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմային նշանների և խոչընդոտների նշանների դասավորությունը,



3) ճիշտ է ներկայացնում աերոդրոմային լուսային ազդանշանային համակարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում թռիչքադաշտում աշխատանքներ կատարելու ժամանակ կապի կազմակերպման

կարգը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱԶԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ԹՌԻՉՔԱՅԻՆ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ»

371. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-027

372. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել շահագործման նորմալ և առանձնահատուկ իրավիճակներում

բազային օդանավի թռիչքային շահագործման` օդանավը թռիչքի նախապատրաստման, գետնավարման,

վերսլացքի, բարձրության հասնելու, հորիզոնական թռիչքի, իջեցման և վայրէջքի կատարման կարողություններ և

հմտություններ:

373. Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

374. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-010 «Թռչող ապարատների

կառուցվածքը և համակարգերը», ԹԱԹՇ 5-16-019 «Թռչող ապարատների շահագործման կանոնները»

մոդուլները, ինչպես նաև մյուս բոլոր մասնագիտական մոդուլները:

375. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է:

376. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բազային օդանավի (այսուհետ` օդանավ) տեխնիկական և շահագործման հիմնական

պարամետրերը

377. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բազային օդանավի տեխնիկական պարամետրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում շահագործման հիմնական պարամետրերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի շարժիչի տեխնիկական և թռիչքային շահագործման հիմնական տվյալները,

4) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի վերսլացքա-վայրէջքային բնութագրերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շահագործման սահմանափակումները:

378. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել թռիքի պլանավորում և թռիչքի նախապատրաստման ու նախաթռիչքային զննման աշխատանքներ

379. Կատարման չափանիշներ 1) ուսումնասիրելով չվերթի երթուղու վերաբերյալ օդերևութաբանական տվյալները, կանխատեսումները և



քարտեզները, կատարում է թռիչքի պլանավորում,

2) ճիշտ է նախապատրաստում օդանավը թռիչքի, կատարում է, զննում է օդանավը և իրականացնում ծրագրով

նախատեսված տեխնիկական ստուգումներ,

3) ճիշտ է կատարում անվտանգության ու հրդեհաշիջման միջոցների և պահանջվող փաստաթղթերի

առկայության ստուգումները,

4) ճիշտ է կատարում անձնակազմի խցիկի, կողային սարքերի և սարքավորումների նախապատրաստումը

թռիչքի:

380. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Նախապատրաստել շարժիչը գործարկման, գործարկել և կանգնեցնել

381. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում շարժիչը գործարկման, գործարկում է և կանգնեցնում,

2) ճիշտ է շահագործում կողային էլեկտրասարքավորումները,

3) ճիշտ է կատարում արգելակների ստուգումը,

4) ճիշտ է կատարում եղանակային պայմաններին համապատասխան կարբյուրատորի տաքացումը:

382. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել օդանավի գետնավարման նախապատրաստում և գետնավարում

383. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում գետնավարման նախապատրաստման համալիր գործողությունները

(թռիչքանավագնացային համալիր գործողությունները, բոլոր համակարգերի միացումները, կառավարման

օրգանների և շասսիի առջևի անիվների համապատասխան դիրքի բերումը),

2) ճիշտ է կատարում հարցում աերոդրոմի տեղաշարժման ծառայությանը` գետնավարման թույլտվություն

ստանալու համար,

3) ճիշտ է կատարում օդանավի գետնավարումը և շարժման ընթացքում հիմնական արգելակների ստուգումը,

թռիչքուղու երկայնական առանցքով օդանավի կանգնեցումը, ապահովում է կանգառումից առաջ շասսիի

առջևի անիվների դիրքը երկայնական ուղղությամբ:

384. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Նախապատրաստել օդանավը վերսլացքի, կատարել վերսլացք, հասնել անհրաժեշտ բարձրության

385. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կողային սարքերի, օժանդակ կայանքների և ուժային սարքավորումների գործարկման

գործընթացները,



2) ճիշտ է նախապատրաստում օդանավը վերսլացքի,

3) ճիշտ է կատարում հարցում թռիչքների կառավարման ծառայությանը` թռիչքի թույլտվություն տալու հարցում,

4) ճիշտ է իրականացնում վերսլացքը` ընտրելով վերսլացքի անկյունը,

5) ճիշտ է կատարում շասսիի անիվների հավաքումը, գետնից կտրվելուց հետո, սահմանված բարձրության վրա,

6) ընտրում է օդավարման անհրաժեշտ արագությունը:

386. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել հորիզոնական թռիչք, իջեցում և վայրէջք

387. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում օդային երթևեկության, ռադիոհեռախոսային կապի և դարձվածաբանության կանոնները,

համագործակցում է օդային ընթացքի կառավարման վերգետնյա և թռիչքի ապահովման այլ

ծառայությունների հետ,

2) ճիշտ է կատարում հիմնական մանևրները նավարկության ընթացքում,

3) ճիշտ է կատարում թռիչքը սահմանված երթուղով` օգտագործելով տեսողական կողմնորոշիչներն ու

ռադիոնավիգացիոն միջոցները,

4) ճիշտ է կատարում թռիչքը օդային թույլատրելի նվազագույն և առավելագույն արագություններով,

5) ճիշտ է կատարում վայրէջքը` նորմալ և սահմանափակ չափերի օդանավակայաններում, այդ թվում`

օդերևութաբանական սահմանային նվազագույն պայմաններում,

6) աշխատանքային գործունեության ընթացքում ճիշտ է օգտագործում թռիչքային աշխատանքը

կանոնակարգող իրավական և նորմատիվ  փաստաթղթերի դրույթները,

7) ճիշտ է կատարում օդային նավագնացության հաշվարկները,

8) թռիչքի ընթացքում ճշտորեն պահպանում է Օդային տրանսպորտում աշխատանքի պաշտպանության,

անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական հիգիենայի և հրդեհային անվտանգության կանոններն ու

նորմերը:

388. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Կատարել թռիչք բարդ օդերևութաբանական պայմաններում և վթարային իրադրություններում

389. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում վերսլացք և վայրէջք` (քամիների զանազան բաղադրիչների ժամանակ) օդանավի

սահմանափակումների շրջանակում,



2) ճիշտ է կռահում և գնահատում թռիչքի ընթացքում շարժիչի և ֆունկցիոնալ համակարգերի խափանումների

նշանները,

3) ճիշտ է կայացնում օպտիմալ որոշումներ և ձեռնարկում համապատասխան գործողություններ` թռիչքի

ընթացքում օդանավը առանձնահատուկ և վթարային իրադրություններից դուրս բերելու համար,

4) ճիշտ է կատարում պտտաէջքի շրջանցումը` թռիչքի կառավարման վերգետնյա ծառայությունների

ցուցումներին համապատասխան` կանխելով  պտտաէջքը,

5) ճիշտ է կռահում սկսվող և ծավալվող վթարային իրավիճակի նշանները և ձեռնարկում համապատասխան

միջոցառումներ` ստեղծված իրավիճակից օդանավը դուրս բերելու համար,

6) ճիշտ է կատարում թռիչքի ուղղության շեղում և երկրորդ շրջանի իրականացում` ինչ որ պատճառով

վայրէջքի մուտքի խանգարման դեպքերում:

390. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Կատարել գիշերային թռիչք

391. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կողմնորոշվում աերոդրոմի լուսանշաններով` օդանավի գետնավարման, վերսլացքի և վայրէջքի

իրականացման ժամանակ,

2) ճիշտ է կիրառում  գիշերային ժամերին օդանավի լուսատեսողական ազդանշանները,

3) ճիշտ է կողմնորոշվում անձնակազմի խցիկում լուսային ազդանշաններով:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱԶԱՅԻՆ ՕԴԱՆԱՎԻ ՆԱՎԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (GARMIN G 1000) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ»

392. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ 5-16-028

393. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բազային օդանավի նավավարման և տեղորոշման համակարգի

(GARMIN G 1000) աշխատանքի սկզբունքի և աշխատանքային առանձնահատկությունների վերաբերյալ

գիտելիքներ, ինչպես նաև դրա կիրառման ու շահագործման կարողություններ:

394. Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

395. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-014 «Ընդհանուր

օդագնացություն և   ԹԱԹՇ 5-16-012 «Թռչող ապարատների կողային սարքեր և սարքավորումներ մոդուլները:



396. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։

397. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել շրջանային օդանավավարման հիմունքները և անհրաժեշտ սարքավորումները, կարողանալ

կիրառել դրանք ինքնաթիռի գործնական շահագործման ընթացքում

398. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շրջանային օդանավավարման հիմունքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում շրջանային օդանավավարման սարքավորումները, կիրառում դրանք

օդանավավարման ընթացքում,

3) ճիշտ է ներկայացնում սեկտորում նվազագույն բարձրություն և վթարային անվտանգ բացարձակ

բարձրություն հասկացությունները,

4) ճիշտ է նկարագրում երկրի երկրաբաշխական պարամետրերի համաշխարհային համակարգը:

399. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել GARMIN G 1000 սարքավորման համակարգի կառուցվածքը, առաջնային և բազմաֆունկցիոնալ

թռիչքային դիսփլեյների տարրերը, կարողանալ ղեկավարել դրանց աշխատանքը

400. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առաջնային թռիչքային դիսփլեյի ղեկավարման սեղմակները և ստեղները,

բացատրում դրանց նշանակությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում բազմաֆունկցիոնալ թռիչքային դիսփլեյի ղեկավարման սեղմակները և ստեղները,

բացատրում դրանց նշանակությունը,

3) ղեկավարում է առաջնային թռիչքային դիսփլեյի աշխատանքը սեղմակների և ստեղների միջոցով,

4) ղեկավարում է բազմաֆունկցիոնալ թռիչքային դիսփլեյի աշխատանքը սեղմակների և ստեղների միջոցով:

401. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել շարժիչի աշխատանքի ինդիկատորային համակարգը և կարողանալ ղեկավարել համակարգային

դիսփլեյի համապատասխան պատուհանները

402. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շարժիչի աշխատանքի ինդիկատորային համակարգը,

2) ճիշտ է նկարագրում շարժիչի պատուհանը, կարողանում է օգտվել կոլեկտորի ճնշման, տախոմետրի,

վառելիքի ծախսի, յուղի ճնշման և այլ ինդիկատորների ենթապատուհաններից, ընդունում անհրաժեշտ

որոշումներ,



3) ճիշտ է նկարագրում «աղքատ խառնուրդ պատուհանը, կարողանում է օգտվել վառելիքի ծախսի, տուրբինի

մուտքում ջերմաստիճանի, արտանետվող գազերի ջերմաստիճանի հիստոգրամայի և այլ

ենթապատուհաններից, ընդունում անհրաժեշտ որոշումներ,

4) ճիշտ է ներկայացնում և շահագործում համակարգային դիսփլեյը:

403. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ռադիոկապի, օդանավավարման համալարման սարքերի, կողային պատասխանիչի և ձայնային

վահանակի աշխատանքը,  անհրաժեշտ քայլերի կատարման կարգը և իրականացնել դրանց շահագործումը

404. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոկապի համալարման սարքերի աշխատանքը, քայլերի կատարման  կարգը,

2) ճիշտ է շահագործում ռադիոկապի համալարման սարքերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում օդանավավարման համալարման սարքերի աշխատանքը, քայլերի կատարման

կարգը,

4) ճիշտ է շահագործում օդանավավարման համալարման սարքերը,

5) ճիշտ է ներկայացնում և շահագործում կողային պատասխանիչը,

6) ճիշտ է ներկայացնում և շահագործում ձայնային վահանակը:

405. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կողային ավտոմատ ղեկավարման համակարգը և կիրառել այն թռիչքային շահագործման ընթացքում
406. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում կողային ավտոմատ ղեկավարման համակարգի աշխատանքային

գործիքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում նավավարա–հրամանատարական սարքը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոնավավարման ռեժիմը,

4) պահպանում է գործողությունների հաջորդականությունը:

407. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել և կիրառել նավավարման ու թռիչքի պլանավորման համակարգերը

408. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում և օգտագործում նավավարման քարտեզը,

2) ճիշտ է օգտագործում ուղղության ընտրման DIREKT ենթապատուհանը,

3) ճիշտ է օգտագործում նավավարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական ենթապատուհանները

(հատումներ, NDB, VOR և այլն),



4) կարողանում է բացել թռիչքուղու օգտագործելի կետերի ենթապատուհանները,

5) կատարում է թռիչքի ակտիվ պլանի արտապատկերում դիսփլեյի էկրանի վրա,

6) կատարում է թռիչքի պահպանված պլանի,տեղամասի ակտիվացում,

7) կատարում է թռիչքի ակտիվ պլանի ձևափոխում և նոր պլանի կազմում,

8) կարողանում է վերբեռնել անհրաժեշտ պարամետրերը համակարգ:

409. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել և կիրառել արարողակարգերի, նավավարման քարտեզի վրա վտանգավոր իրավիճակների

արտապատկերման համակարգերը

410. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում թռիչքի արարողակարգերի բեռնավորում և ակտիվացում,

2) ճիշտ է կատարում թռիչքի ընթացքի արարողակարգերի բեռնավորում և ակտիվացում,

3) ճիշտ է կատարում վայրէջքի արարողակարգերի բեռնավորում և ակտիվացում,

4) կարողանում է օգտվել նավավարման քարտեզի վրա վտանգավոր իրավիճակների արտապատկերման

համակարգից:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»

411. Մոդուլի դասիչը ԹԱԹՇ-5-16-029

412. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության

/ICAO/-ի կողմից ներդրված փաստաթղթի /DOC 10011,9868/, վթարների ու պատահարների առաջացման

պատճառների վերաբերյալ գիտելիքներ և օդանավի ղեկավարման, կառավարման կորուստը կանխելու,

բացառելու կարողություններ և հմտություններ:

413. Մոդուլի տևողությունը 24 ժամ

414. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԹԱԹՇ 5-16-017 «Թռիչքների սկզբունքները և

աերոդինամիկայի հիմունքներ, ԹԱԹՇ 5-16-027 «Բազային օդանավի թռիչքային շահագործում և ԹԱԹՇ 5-16-

023 «Ավիացիոն հոգեբանություն և մարդկային ռեսուրսների կառավարում մոդուլները:

415. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների

բավարար մակարդակի ապահովումն է։



416. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աերոդինամիկական գործոնների դերը օդանավի ղեկավարման և կառավարման կորստի գործում

417. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օդանավի հավասարակշռություն, կայունություն և կառավարում հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում աերոդինամիկական փոխհատուցման միջոցները,

3) թվարկում է անձնակազմի գործողությունները հատուկ և վթարային իրավիճակում համաձայն «Օդանավի

թռիչքային շահագործման» հրահանգի,

4) վերլուծում է ավիացիոն միջադեպերի և պատահարների հանգամանքները, պատճառները և անում է ճիշտ

եզրակացություն:

418. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նկարագրել օդանավի ղեկավարման և կառավարման կորստի պատճառները

419. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում կառավարման համակարգերի ոչ ճիշտ շահագործման հետևանքով ղեկավարման և

կառավարման կորստի առաջացման հավանականությունը,

2) ճիշտ է նկարագրում օդանավի տեխնիկական անորակ սպասարկման հետևանքով ղեկավարման և

կառավարման կորստի առաջացման հավանականությունը:

420. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մարդկային գործոնի ազդեցությունը ղեկավարման և կառավարման կորստի վրա

421. Կատարման չափանիշներ 1) թվարկում է գործոններ /առողջության վատթարացում, անձնակազմի գերհոգնածություն, անուշադրություն,

ինքնակառավարման կորուստ, զանազան սթրեսային իրավիճակներ/, որոնք հանգեցնում են օդանավի

ղեկավարման և կառավարման կորստի:

2) ներկայացնում է սարքավորումների խափանումների ազդեցությունը անձնակազմի աշխատունակության վրա:



Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության 1041.03.5 «Թռչող ապարատների թռիչքային

շահագործում» մասնագիտության 1041.03.01.5 «Օդաչու՝ թռչող ապարատների թռիչքային

շահագործման» որակավորման օրինակելի ուսումնական պլան

N Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ
Շաբաթների

թիվը

Ուսանողի
առավելագույն

բեռնվածությունը,
ժամ

Պարտադիր
լսարանային

պարապմունքներ,
ժամ

ՈՒսուց-
ման

երաշխա-
վորվող
տարին

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ -
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 108 72 1
2. Տնտեսագիտության հիմունքներ 81 54 1
3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 81 54 2
4. Իրավունքի հիմունքներ 54 36 2
5. Պատմություն 81 54 1
6. Ռուսաց լեզու 108 72 1
7. Օտար լեզու 108 72 1
8. Ֆիզկուլտուրա 166 166 1-3
9. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 54 36 1

10. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր

42 28 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 883 644

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Հաղորդակցություն 81 54 1
2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն 81 54 1
3. Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հմտություններ 81 54 2
4. Համակարգչային  օպերատորություն 81 54 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 324 216

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. Անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը վերսլացքի, թռիչքի

և վայրէջքի նորմալ պայմաններում
135 90 2

2. Անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը նորմալ և
օդերևութաբանական բարդ պայմաններում

108 72 2

3. Անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը վտանգավոր
բեռների տեղափոխման, կենդանիների և թռչունների
բախման հետ կապված

81 54 3

4. Անգլերեն լեզվի դարձվածաբանությունը անսովոր և
վթարային իրավիճակում

81 54 3

5. Մաթեմատիկական անալիզի և անալիտիկ
երկրաչափության տարրերը

108 72 1

6. Ընդհանուր էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի
տարրերի ճանաչման և կիրառման հմտություններ

108 72 1

7. Աշխատանքի պաշտպանություն և հակահրդեհային
միջոցներ

54 36 3

8. Օդային օրենսդրություն 108 72 1



9. Օդային երթևեկության կառավարման ընթացակարգեր
/ՕԵԿ/

108 72 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 891 594

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
1. .Թռչող ապարատների կառուցվածքը և համակարգեր 108 72 1

2. .Ավիացիոն շարժիչների կառուցվածքը 108 72 1
3. Թռչող ապարատների կողային սարքեր և սարքավորումներ 108 72 1
4. Ավիացիոն օդերևութաբանություն 162 108 2
5. Ընդհանուր օդագնացություն 135 90 1
6. Տեխնիկական միջոցների օգտագործումը արդի

օդագնացության մեջ և թռիչքի պլան
108 72 2

7. Ռադիոօդագնացություն 108 72 2
8. Թռիչքների սկզբունքները և աերոդինամիկայի հիմունքներ 108 72 1
9. Զանգված և հավասարակշռություն 54 36 2
10. Թռչող ապարատների շահագործման կանոնները 108 72 2
11. Ռադիոկապ /VFR, IFR/ 108 72 2
12. Թռիչքների բնութագիր, պլանավորում և մոնիթորինգ 162 108 3
13. Թռիչքների անվտանգության, վթարափրկարարական

աշխատանքների կազմակերպման հմտություններ
81 54 3

14. Ավիացիոն հոգեբանություն և մարդկային ռեսուրսների
կառավարում

135 90 3

15. Միջազգային թռիչքների կատարման կանոնները 108 72 3

16. Ավիացիոն անվտանգություն 54 36 3

17. Աերոդրոմներ և օդանավակայաններ 81 54 2

18. Բազային օդանավի թռիչքային շահագործում 162 108 1-3

19. Բազային օդանավի նավավարման և տեղորոշման
համակարգի (GARMIN G 1000) աշխատանքի
առանձնահատկությունները և շահագործումը

162 108 2

20. Ղեկավարման կորուստ և կառավարում 36 24 3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2196 1464
ԸՆՏՐՈՎԻ 54 36
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 51 34

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 83 4399 2988

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 300
ՊՐԱԿՏԻԿԱ 32
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 5
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 123


