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III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 

N 

 

 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 

Ատեստավորում ըստ 

կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 

(ժամ) 
Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քննութ. 
Ստու-

գարք 

Կուրս. 

աշխ. 

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

Ընդա-

մենը 

Այդ թվում ̀ 3-րդ 

կիս. 

17 

շաբ 

4-րդ 

կիս. 

17 

շաբ 

5-րդ 

կիս. 

17 

շաբ 

6-րդ 

կիս. 

13 

շաբ. 

7-րդ 

կիս. 

11 

շաբ. 

 Տես. 

ուսուցում 

Լաբոր. և 

գործն. 

աշխ. 

Սեմինար 

պարապ-

մունքներ 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 
             

1.1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  3, 4, 5,6   72 36 36  20 20 20 12   

1.2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 5   54 36 18    54    

1.3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  5  54 36 18    54    

1.4 Իրավունքի հիմունքներ  5  36 18 18    36    

1.5 Պատմություն 3   54 30 24  54      

1.6 Ռուսաց լեզու  3, 4, 5, 6  72  72  20 20 32    

1.7 Օտար լեզու  3, 4, 5,6  72  72  16 16 40    

1.8 Ֆիզիկական կուլտուրա 
 

3, 4, 5, 

6, 7  
 150  150  34 34 34 26 22  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    564 156 408  144 90 270 38 22  

2. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԵՎ  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

2.1 Էկոլոգիայի հիմունքներ  3  36 24 12  36      

2.2 Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ  3  54 12 42  54      

2.3 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 3  18 12 6  18      

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    108 48 60  108      

3. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

3.1 Հաղորդակցման հմտություններ  3  36 20 16  36      

3.2 Ընդհանուր աշխատանքային գործունեության 

հմտություններ 
 4  54 18 36   54     

3.3 Անվտանգություն և առաջին օգնություն  3  36 20 16  36      

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    126 58 68  72 54     

4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

4.1 Ճարտարագիտական գրաֆիկա  3  72 24 48  72      

4.2 Նյութագիտություն 3   108 54 54  108      

4.3 Տեխնիկական մեխանիկա  4  90 36 54   90     
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4.4 Էլեկտրատեխնիկա 4   72 36 36   72     

4.5 Պոլիգրաֆիական արտադրության ֆիզիկաքիմիական 

հիմունքներ 
4   108 54 54  108      

4.6 Պոլիգրաֆիական արտադրության հիմունքներ  4  90 36 54   90     

4.7 Էլեկտրոնիկա  4  54 36 18   54     

4.8 Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում  5  72 36 36   72     

4.9 Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման  

ավտոմատ համակարգեր 
 5  90 36 54   90     

4.10 Մարքեթինգ  6  54 36 18    54    

4.11 Էկոնոմիկա և կառավարում 5   90 54 36    90    

4.12 Որակի հսկողություն  6, 7  90 48 42     40 50  

4.13 Լոգիստիկայի հիմունքներ  6  54 36 18     54   

4.14 Աշխատանքի կազմակերպում  7  54 36 18      54  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    1098 558 540  288 468 144 94 104  

5. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

5.1 Նախատպագրական գործընթացների տեխնոլոգիա  5  72 24 48    72    

5.2 Տպագրական գործընթացների տեխնոլոգիա 5   126 54 72    126    

5.3 Վերջնամշակման գործընթացների տեխնոլոգիա 6   90 36 54     90   

5.4 Տպագրական գործընթացների մեքենաներ 6   126 54 72     126   

5.5 Վերջնամշակման գործընթացների մեքենաներ  7  90 36 54      90  

5.6 Ֆլեքսո տպագրության տեխնոլոգիա և մեքենաներ 7   90 54 36      90  

5.7 Պոլիգրաֆիական մեքենաների տեխնիկական 

շահագործում և սպասարկում 
7   90 54 36      90  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    684 312 372    198 216 270  

6. ԸՆՏՐՈՎԻ    72       72   

6.1 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    48       48   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    120       120   

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    250          

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    250          

 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36 36  
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 IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ   № 

VII. ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ 

ՑԱՆԿԸ 

1 Փաթեթավորման հիմունքներ    ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

2 Տեխնիկական դիզայն   1 Էկոլոգիայի հիմունքների 

3 Հրատարակչական գործ   2 Ճարտարագիտական գրաֆիկայի 

    3 Պոլիգրաֆիական արտադրության սարքավորումների 

    4 Պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիաների 

    5 Ընդհանուր հումանիտար 

    6 Սոցիալ տնտեսագիտական  

 V.ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 7 Մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական 

1 Ուսումնական պրակտիկա II 5  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 

2 Արտադրական պրակտիկա IV 10 1 Ինֆորմատիկայի 

3 Նախաավարտական պրակտիկա V 6 2 Տեխնիկական մեխանիկայի 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  21 3 Էլեկտրատեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի 

VI. ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 

Համալիր երկու քննություններ մասնագիտական մոդուլներից 

Առաջինը`  

1. Նյութագիտություն 

2. Էլեկտրատեխնիկա 

3. Պոլիգրաֆիական արտադրության հիմունքներ 

4. Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում 

5. Էկոնոմիկա և կառավարում 

6. Որակի հսկողություն 

Երկրորդը ̀

1. Նախատպագրական գործընթացների տեխնոլոգիա 

2. Տպագրական գործընթացների տեխնոլոգիա 

3. Վերջնամշակման գործընթացների տեխնոլոգիա 

4. Տպագրական գործընթացների մեքենաներ 

5. Վերջնամշակման գործընթացների մեքենաներ 

6. Ֆլեքսո տպագրության տեխնոլոգիա և մեքենաներ 

4 
Պոլիգրաֆիական արտադրության ֆիզիկաքիմիական 

հիմունքների 

5 Նյութագիտության 

6 
Տեքստային և պատկերային տեղեկատվության 

մշակման 

 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 

1 
Պոլիգրաֆիական մեքենասարքավորումների և 

արտադրական գործընթացների 

2 Տպագրական ձևերի պատրաստման 

3 Կազմարարական 

 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1 Մարզադահլիճ 

2 Մարզահրապարակ 
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VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1. Ուսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության  արդյունավետությունը  վերահսկելու  նպատակով, 

հաստատության ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին  առարկաների (մոդուլների) ընթացիկ (միջանկյալ)  

քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական աշխատանքներ: Ստուգարքներն, այդ թվում` տարբերակված, անցկացվում են առարկայի (մոդուլի) համար 

սահմանված ժամերի հաշվին:  Ըստ առարկաների (մոդուլների)`  ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է  ուսումնամեթոդական  խորհուրդը: 

Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը:  

2. Լաբորատոր աշխատանքների,  օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,   ֆիզիկական կուլտուրայի ,ինչպես նաև  ուսումնամեթոդական 

խորհրդի կողմից երաշխավորած առանձին առարկաների (մոդուլների) գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և 

արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ  ուսումնական խումբը  բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել 

ենթախմբերի` յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող` ելնելով ուսուցանվող առարկայի (մոդուլի) յուրահատկությունից:  Համապատասխան միջոցների 

առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ (անհատական պարապմունքներ, 

ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն): Ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների (մոդուլների) տեսական 

դասընթացը կարող  է կազմակերպվել հոսքային  պարապմունքի  ձևով:  Ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները 

ուսումնական տարվա սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը: 

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը  4 ժամ, որոշում է քոլեջը: Ամբիոնների, 

առարկայական (ցիկլային) հանձնաժողովների կողմից ներկայացված  

      նախասիրական առարկաների ծրագիրը  հաստատում  է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը: 

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը  կարող է իրացվել  նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր  

ձևերով` մարզական ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում: 

5. Ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել` պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական 

ուսուցման, մոդուլների ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի  

    ընդհանուր տևողությունը:  

6. Ամբիոնների, առարկայական (ցիկլային) հանձնաժողովների  ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է 

ուսումնամեթոդական խորհուրդը: 

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

ժամերի հաշվին: 

8. Պահուստային ժամերը  տնօրինում է քոլեջը`  ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ` ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի 

պահանջներին համապատասխան: 

9. Ուսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար` պահպանելով  պլանով  

նախատեսված ժամաքանակը: Պրակտիկայի անցկացման  ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքում: 

Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է հաշվետվությամբ` գնահատմամբ: 

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում: 

11. Քոլեջը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել  լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ: 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը`    ԱՀԱԽ 4-10-001 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ աշխատանքային գործունեության ընթացքում 

հաջողության հասնելու նախապայմանների մասին, ինչպես նաև ձևավորել ցանկացած բնագավառում 

անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ 

արդյունավետ հարաբերվելու, առաջացած աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան 

լուծումներ տալու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը̀  54 ժամ 

- տեսական ուսուցում`  24 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 30 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀  Չկան 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. տիրապետի աշխատանքի տեղավորվելու կարողությունների. 

2. դրսևորի անհրաժեշտ վերաբերմունք աշխատանքի և աշխատավայրի նկատմամբ. 

3. տիրապետի աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատի թիմում. 

4. ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները և պատշաճ 

հարաբերվի ղեկավարի հետ. 

5. դրսևորի քննադատական մտածողություն. 

6. կառավարի սթրեսը և ժամանակը, լուծի պրոբլեմներ և կոնֆլիկտներ: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Տիրապետել աշխատանքի տեղավորվելու կարողությունների 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է շարադրում գործող աշխատանքային օրենսգրքի անհրաժեշտ դրույթները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի ընդունվելու և դրանից ազատվելու համար անհրաժեշտ 

բոլոր գործընթացները, 

գ. ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV), 

դ. ճիշտ և մանրամասն բանավոր ներկայացնում է իր կենսագրությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի (չափանիշներ «ա» և «բ») և գործնական 

կատարման (չափանիշներ «գ» և «դ») հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը 

ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին, ճիշտ է կազմում ինքնակենսագրություն (CV) ու մանրամասն 

բանավոր ներկայացնում իր կենսագրությունը, ճիշտ է լրացնում աշխատանքային թերթիկը, կազմում 

աշխատանքի ընդունման ու աշխատանքից ազատման դիմումներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն, իրավական ակտերի օրինակներ: Կազմակերպվում են դերային խաղեր, 

կիրառվում են ձևաթղթեր, ձևաչափեր, տեսաֆիլմեր, այլ դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`   6 ժամ 
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Գործնական պարապմունք ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Դրսևորել անհրաժեշտ վերաբերմունք աշխատանքի և աշխատավայրի նկատմամբ 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի և շրջապատի նկատմամբ դրական տրամադրվելու 

կարողությունները,  

բ.  ճիշտ է ներկայացնում գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և 

արդյունավետորեն հարաբերվելու օրինակներ,  

գ. առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատասխանատվության դրսևորումներ, 

դ.  ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու դրսևորումներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին, 

առաջադրված համապատասխան աշխատանքային իրավիճակներում ցուցաբերում է կատարման 

չափանիշներով սահմանված դրսևորումներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն: Կազմակերպվում են դերային խաղեր, կիրառվում են տեսաֆիլմեր, այլ 

դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`   2 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 3 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Տիրապետել աշխատանքի կուլտուրային և էթիկային, արդյունավետ աշխատել թիմում 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության նպատակները, արժեքները և կիրառվող ընդհանուր 

աշխատանքային մեթոդները, աշխատանքային և միջանձնային հարաբերությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թիմային աշխատանքի հիմնական սկղբունքները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում թիմային խնդիրների լուծման մեթոդները,  

դ. թիմային աշխատանքի առաջադրված իրավիճակում դրսևորում է անհրաժեշտ վարքագիծ՝ 

ցուցաբերելով փոխօգնություն, համբերատարություն, նվիրվածություն աշխատանքին և 

ընկերներին, 

ե. ճիշտ վերաբերմունք է դրսևորում և հարգալից է կոնֆլիկտային գործընկերների նկատմամբ,  

զ. առաջարկում է խնդրի ճիշտ լուծումներ առաջադրված պրոբլեմային իրավիճակում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի (չափանիշներ «ա» - «գ») և գործնական 

կատարման (չափանիշներ «դ» - «զ») հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը 

ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին, առաջադրված իրավիճակներում ցուցաբերում է կատարման 

չափանիշներով սահմանված դրսևորումներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն: Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր, կիրառվում են 

տեսաֆիլմեր, այլ դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում`   4 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 8 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները և պատշաճ 

հարաբերվել ղեկավարի հետ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է բացատրում աշխատանքային կարգապահության և ճշտապահության կարևորությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ղեկավարի հետ հարաբերվելու ձևերը, իր և ղեկավարի իրավունքներն ու 

պարտականությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի արդյունավետության ու որակի ապահովման ընդհանուր 

սկզբունքները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին, առաջադրված իրավիճակներում 

ճիշտ է ներկայացնում պահանջվող վարքագիծը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն: Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր, կիրառվում են 

տեսաֆիլմեր, այլ դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Դրսևորել քննադատական մտածողություն 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է գնահատում տեղեկատվության հուսալիության և զգացմունքայնության աստիճանը, 

բ. ստացած տեղեկատվությունը ճիշտ և արդյունավետորեն համադրում է առկա գիտելիքների 

հետ, 

գ. իրականացնում է կառուցողական քննադատություն և ճիշտ է բացատրում կառուցողական 

քննադատության կարևորությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման: Արդյունքը համարվում է ձեռք 

բերված, եթե սովորողն առաջադրված իրավիճակներում ցուցաբերում է կատարման չափանիշներով 

սահմանված դրսևորումներ, ցուցաբերում է կառուցողական քննադատության կարողություն: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն: Կազմակերպվում են իրավիճակային և դերային խաղեր, կիրառվում են 

տեսաֆիլմեր, այլ դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 3 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Կառավարել սթրեսը և ժամանակը, լուծել պրոբլեմներ և կոնֆլիկտներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում սթրեսի կանխարգելման և անխուսափելի սթրեսին դիմակայելու 

մեթոդները, 

բ. ճիշտ է կազմում իր աշխատանքային պլանը (պայմանական աշխատանքային պլան), 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակի արդյունավետ օգտագործման միջոցները, 

դ. բացահայտում է և ճիշտ է սահմանում պրոբլեմը տրված իրավիճակում, 
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ե. ճիշտ է վերլուծում պրոբլեմը, տալիս է լուծման ճիշտ տարբերակ և գնահատում արդյունքը, 

զ. բացահայտում է ցանկացած կոնֆլիկտի պատճառները,  

է. ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտի կանխարգելման եղանակները, կարողանում է տալ դրանց 

արագ ու արդյունավետ լուծումներ։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի (չափանիշներ «ա», «գ», «է») և 

գործնական կատարման (չափանիշներ «բ», «դ» - «է») հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, 

եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում սթրեսին դիմակայելու մեթոդները և ճիշտ կազմում պայմանական 

աշխատանքային պլանը ̀ըստ առաջադրված իրավիճակի առաջարկում է պրոբլեմի լուծման ճիշտ 

տարբերակ, ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտի պատճառները և առաջարկում ճիշտ լուծումներ:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

մասնագիտական գրականություն, աշխատանքային պլանների օրինակներ: Կազմակերպվում են 

իրավիճակային և դերային խաղեր, կիրառվում են տեսաֆիլմեր, այլ դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀  ԱՀՀ 4-10-001 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքային ու մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, ինչպես նաև անձնական կյանքում արդյունավետ և ակտիվ հաղորդակցվելու կարողություններ։  

Մոդուլի տևողությունը ̀  36 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 28 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀  Չկան 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. սահմանի ուսումնառության անձնական նպատակները. 

2. բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարի պարզ թեմաների և տեքստերի 
մասին. 

3. նախաձեռնի, պահպանի, եզրափակի երկխոսություններ և քննարկումներ. 

4. մեկնաբանի սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ. 

5. կատարի փաստաթղթավորում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Ուսումնառության և դասավանդման մոտեցումները պետք է սովորողին օգնեն սահմանել իրենց 

ձեռքբերումները և ստացած հմտությունները կիրառել այլ համատեքստերում: Մոդուլի պրակտիկայի 

ծրագրերը պետք է կազմված լինեն այնպես, որ մի շարք առաջադրանքների միջոցով կիրառվեն 

հաղորդակցության նպատակային և բազմազան գործածության փոխկապակցված հմտություններ: Այս 

առաջադրանքները կարող են արտահայտել սովորողների մասնագիտական հետաքրքրությունը կամ ավելի 

ընդհանրական բնույթ կրել: Խորհուրդ է տրվում, որ այս առաջադրանքները քննարկվեն և պլանավորվեն 
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այնպես, որ գնահատման ենթակա արդյունքը ստեղծվի ընթացիկ աշխատանքների ընթացքում և ոչ թե 

առանձին վարժության շրջանակում:  

Սովորողը պետք է հնարավորություն ունենա պլանավորել և ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, 

ցուցաբերել նախաձեռնություն և ինքնուրույնություն, միասնաբար աշխատել խմբերում: Սովորողները պետք 

է ներգրավված լինեն այնպիսի գործողություններում, որտեղ հնարավոր կլինի լեզուն օգտագործել իրական 

իրավիճակներում` իրական նպատակներով: Նրանք պետք է հնարավորություն ունենան նաև մասնակցել 

նախագծերում, կամ մոդուլի ծրագրով սահմանված վարժություններում, կամ այլ մասնագիտական և 

սոցիալական բնույթի գործողություններում: Բոլոր ամփոփիչ գնահատումների կարևորագույն մաս պետք է 

կազմի սովորողներին տրված գրելու, վերանայելու, կրկնելու հնարավորությունը: Սովորողները պետք է 

ներգրավված լինեն իրենց կարողությունները զարգացնող գործողություններում: Նպատակահարմար է 

իրավիճակային, դերային խմբային խաղերի կիրառումը: 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.Սահմանել ուսումնառության անձնական նպատակները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության անձնական նպատակները, 

բ. ճիշտ է պլանավորում և կիրառում ուսումնառության անձնական նպատակների ձեռքբերմանն 

ուղղված ուսումնառության գործընթացները, 

գ. ճիշտ է սահմանում ուսումնառության տարբեր եղանակները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ներկայացնում է ոչ ավելի, քան 50 բառ պարունակող հակիրճ գրավոր 

զեկույց, որտեղ արտահայտում է իր անձնական պատկերացումներն ուսումնառության նպատակների և 

գործընթացների, ինչպես նաև ուսումնառության տարբեր եղանակների մասին:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարել պարզ թեմաների և 

տեքստերի մասին 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. օգտագործում է բանավոր և գրավոր խոսքի համապատասխան կառուցվածք, 

բ. հաղորդումը պարունակում է պարզ տեղեկատվություն, կարծիքներ կամ գաղափարներ, 

գ. տեղեկատվության առանձնացում/խմբավորումը կատարում է նպատակային, 

դ. հաղորդումը իրականացնում է՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և լսարանը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին 

կհանձնարարվի որևէ պարզ թեմա և/կամ ոչ գեղարվեստական տեքստ, ըստ որի նա պետք է կազմի մեկ 

կամ մի քանի մասից բաղկացած, ոչ ավելի, քան 50 բառ պարունակող, գրավոր հաղորդում և կատարի 

շուրջ մեկ րոպե տևողությամբ բանավոր ներկայացում:  

Հարցերի համար տրամադրվում է լրացուցիչ ժամանակ, և սովորողը պետք է իր կարծիքն արտահայտի 

ուրիշների կողմից հնչեցված տեսակետների վերաբերյալ կամ պատասխանի նրանց հարցերին: 

Անհրաժեշտ է կազմել համատեքստի կամ օգտագործված աղբյուրի բնութագիր, որը կարող է 

ստուգման թերթիկի կամ արձանագրության տեսք ունենալ: Կատարման բոլոր չափանիշները պետք է 

բավարարվեն և́ գրավոր, և́ բանավոր խոսքի ընթացքում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  1 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3.Նախաձեռնել, պահպանել, եզրափակել երկխոսություններ և քննարկումներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կիրառում «ակտիվ ունկնդրման» ժամանակ օգտագործվող հմտությունները, ինչպիսիք 

են̀ 

- պարզաբանումներ ստանալու ձգտումը, 

- գրառումներ կատարելը, 

- ամփոփելը, 

բ. ազատ կերպով ձևակերպում, արտահայտում և պաշտպանում է իր գաղափարները, 

տեսակետներն ու կարծիքները,  

գ. ցուցաբերում է համոզելու կարողություն, 

դ. կատարում է ճիշտ ամփոփում/եզրափակում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողն ընդգրկվում է 

երկու և/կամ ավելի հոգուց կազմված խմբում, որի անդամներից մեկը կարող է լինել դասավանդողը: 

Ներկայացվում է տեքստ, որը նկարագրում է որևէ ոչ միանշանակ իրավիճակ, խնդիր և/կամ գաղափար, և 

քննարկման համար տրվում է առավելագույնը 3 րոպե է (յուրաքանչյուր մասնակցի համար): Սովորողը 

պետք է ամենակարևոր տեղեկություն տա տեքստում առկա հարցերի մասին և խմբի անդամներին 

ներկայացնի իր տեսակետներն ու նկատառումները:  

Գնահատման համար պետք է հատկապես ուշադրություն դարձվի սովորողի կողմից դիմացինի 

տեսակետը լսելու և դրանից հետևություններ անելու հմտությանը: Անհրաժեշտ է կազմել համատեքստի 

կամ օգտագործված աղբյուրի բնութագիր, որը կարող է ստուգման թերթիկի կամ արձանագրության տեսք 

ունենալ: Քննարկումն` ըստ դասավանդողի հայեցողության կարող է փոխարինվել տրված թեմայով 

հարցազրույցով: 

Բոլոր կատարման չափանիշները պետք է բավարարվեն մեկ առաջադրանքի շրջանակում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Մեկնաբանել սխեմաներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, քարտեզներ և նկարներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է նախանշում սխեմաների, աղյուսակների, դիագրամների, քարտեզների և նկարների 

նշանակությունը և նրանց միջև եղած տարբերությունները, 

բ. ճիշտ է մեկնաբանում առաջադրված սխեմաները, աղյուսակները, դիագրամները, քարտեզները 

և նկարները, 

գ. մեկնաբանման ընթացքում օգտագործում է խոսքի համապատասխան կառուցվածք։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին 

հանձնարարվում է մեկնաբանել մեկական սխեմա, աղյուսակ, դիագրամ և նկար` դրանց մասին բանավոր 

հաղորդում կատարելու հմտությունները ստուգելու նպատակով: Յուրաքանչյուր ներկայացումը պետք է տևի 

միջինը 1 րոպե: Հարցերի համար տրամադրվում է լրացուցիչ ժամանակ, և սովորողը պետք է իր կարծիքն 

արտահայտի ուրիշների կողմից հնչեցված տեսակետների վերաբերյալ կամ պատասխանի նրանց 

հարցերին: 

Անհրաժեշտ է կազմել համատեքստի բնութագիր, որը կարող է ստուգման թերթիկի կամ 

արձանագրության տեսք ունենալ: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  1 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Կատարել փաստաթղթավորում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է սահմանում տարբեր փաստաթղթերը՝ ըստ դրանց նշանակության, 

բ. ճիշտ է նախանշում տարբեր փաստաթղթերի օգտագործման տեղն ու դերը, 

գ. ճիշտ է կատարում տարբեր տեսակի տեղեկատվությունների փաստաթղթավորումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողին 

հանձնարարվում է կազմել հետևյալ փաստաթղթերը̀ 

- դիմում, 

- ինքնակենսագրություն (տրված տարբեր տեսակի ձևաչափերով), 

- պաշտոնական և ոչ պաշտոնական նամակներ, 

- արձանագրություն, 
- երաշխավորագիր, 

- վավերագիր  
և այլն: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված կատարման բոլոր չափանիշների բավարարման դեպքում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀  ԱԱՕ 4-10-001 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել աշխատանքի անվտանգության կանոնների 

պահպանման, աշխատանքի պաշտպանության միջոցառումների իրականացման և առաջին օգնության 

կազմակերպման կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  36 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 20 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 16 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ԱՀԱԽ 4-10-001 «Ընդհանուր 

աշխատանքային գործունեության հմտություններ» մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական դրույթները. 

2. ներկայացնի անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները կազմակերպություններում, 

հիմնարկներում. 

3. ներկայացնի արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները. 

4. ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել աշխատանքի պաշտպանության իրավական և կազմակերպչական 

դրույթները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության վերաբերյալ իրավական ակտերը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպություններում աշխատանքի պաշտպանության 

կազմակերպման ներքին նորմատիվային փաստաթղթերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների խախտման հետ 

կապված պատասխանատվությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պաշտպանության նորմերի և կանոնների պահպանման 

նկատմամբ վերահսկողության ձևերը և մեխանիզմները,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում արտադրությունում դժբախտ դեպքերի և պատահարների 

հետաքննության, փաստաթղթավորման և հաշվառման կարգը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրության տարբեր մակարդակների ղեկավարների 

պատասխանատվությունը աշխատանքի պաշտպանության նորմերի պահպանման վերաբերյալ։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվեն 

կոնկրետ հարցեր աշխատանքի պաշտպանության բնագավառում գործող օրենքների, այլ նորմատիվ 

ակտերի, ձեռնարկություններում աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման ընդհանուր հարցերի 

վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանում տրված 

հարցերին: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում: Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքի պաշտպանության բնագավառի օրենքներ, 

այլ իրավական ակտեր, ուսումնական գրականություն, հրահանգներ, լրացվող փաստաթղթերի նմուշներ: 

Հնարավորության դեպքում ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել անվտանգության տեխնիկայի նորմերը և կանոնները 

կազմակերպություններում, հիմնարկներում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում սարքավորումների, մեխանիզմների շահագործման անվտանգության 

տեխնիկայի հիմնական պահանջները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները և պաշտպանությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների և մեխանիզմների անվտանգ 

շահագործման կանոնները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ստուգվում է 

էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների աշխատանքի ժամանակ անվտանգության պահանջների ու 

կանոնների, հրդեհանվտանգության կանոնների իմացությունը: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, անվտանգության կանոնների հրահանգներ, անվտանգության նպատակներով 

օգտագործվող միջոցներ և այլն:  

Ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել կաբինետային պայմաններում: 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի հասկացությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական միկրոկլիմայի նկատմամբ նորմատիվային պահանջները, 

գ. ճիշտ է թվարկում արտադրական աղմուկից և ցնցումներից պաշտպանվելու միջոցները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրական լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջները և 

նորմերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական կատարման հիման վրա: 

Սովորողին կտրվեն կոնկրետ հարցեր և անհրաժեշտ գրականություն: Օգտվելով գրականությունից` նա 

պետք է կարողանա գտնել հարցերի ճիշտ պատասխանները, իսկ ըստ իրավիճակների` նորմերը: Բացի 

դրանից, սովորողը պետք է ցուցաբերի այս կամ այն խախտման վնասակար և վտանգավոր հետևանքների 

իմացություն:  

Ստորև բերվում են արտադրական միկրոկլիմայի բաղադրիչները. 

ա. արտադրական միկրոկլիմայի բաղադրիչներ ̀

- ջերմաստիճան, 

- հարաբերական խոնավություն, 

- փոշու առկայություն. 

բ. սանիտարահիգիենիկ պայմանների բաղադրիչներ ̀

- օդափոխություն. 

- ջեռուցում. 

- ջրամատակարարում, ջրահեռացում և այլն: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատասխանում տրված հարցերին: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, անվտանգության կանոնների հրահանգներ, անվտանգության նպատակներով 

օգտագործվող միջոցներ և այլն:  

Ցանկալի է ուսուցումն իրականացնել արտադրամասում: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ցուցաբերել առաջին օգնություն 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ցուցադրում արհեստական շնչառության իրականացումը, 

բ. ճիշտ է ցուցադրում սրտի աշխատանքի վերականգնման իրականացումը, 

գ. ճիշտ է ցուցադրում արյան հոսքի դադարեցման իրականացումը և ճիշտ է դնում վիրակապ, 

դ. ճիշտ է վիրակապում կոտրվածքները, 

ե. ճիշտ է ցուցադրում այրվածքների դեպքում առաջին օգնության ցուցաբերումը, 

զ. ճիշտ է ցուցադրում էլեկտրահարման դեպքում առաջին օգնության իրականացումը։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է գործնական կատարման հիման վրա: Սովորողը կոնկրետ 

գործողությունով պետք է ցուցադրի մի քանի իրավիճակներում առաջին օգնության ցուցաբերելու 

օրինակներ:  

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում բոլոր առաջադրված 

իրավիճակներում առաջին օգնության ցուցաբերելու գործողությունները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունք: Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ առաջին 

օգնությանը վերաբերող գրականություն, տեսաֆիլմեր, պլակատներ, առաջին օգնության միջոցներ և այլն:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ 4-10-001 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր և էսքիզ-

ներ կարդալու և հասկանալու, ինչպես նաև տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագ-

րեր կատարելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  72 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 24 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. կատարի տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր. 

2. կարդա աշխատանքային գծագրեր և էսքիզներ. 

3. կարդա հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական 

նշանակումները և մասնագրերը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կատարել տիպային մեքենամասերի էսքիզներ և աշխատանքային գծագրեր 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է կատարում երկրաչափական կառուցումները հարթության վրա̀ կորերի լծորդում, փո-

խուղղահայաց ուղիղների կառուցում, եռանկյունների կառուցում կոորդինատներով և այլն, 

բ. ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասերի պրոյեկտումը հարթությունների վրա և պատկե-

րում դրանց երեք պրոյեկցիաները, 

գ. ճիշտ է տալիս կտրվածքներ և ճիշտ է պատկերում առաջադրված տիպային մեքենամասերի աշ-

խատանքային գծագրերը և էսքիզները, 

դ. ճիշտ է նշում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա տիպային մեքենամասերի չափերը, 

ե. ճիշտ է կառուցում տիպային մեքենամասերի տարածական (աքսոնոմետրական) պատկերները, 



 17 

զ. ճիշտ է կատարում տիպային մեքենամասի համապատասխան էսքիզը և աշխատանքային գծա-

գիրը̀ բնօրինակից։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողին տրվում են անհատական առաջադրանքներ հարթության վրա երկրաչափական 

կառուցումներ կատարելու, տիպային մեքենամասի երեք պրոյեկցիաները հարթության վրա պրոյեկտելու, 

տարածական (աքսոնոմետրական) պատկերը կառուցելու, ինչպես նաև էսքիզը ու աշխատանքային 

գծագիրը պատկերելու համար: Սովորողը պետք է տիպային մեքենամասի բնօրինակից կատարի 

համապատասխան էսքիզը և աշխատանքային գծագիրը: Գնահատումը կատարվում է բնօրինակի և 

աշխատանքային գծագրի համեմատության հիման վրա: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Գծագրերի ձևակերպման կանոնները, տեխնիկական մեքենամասերի եզրագծերի երկրաչափական 

կառուցումը, գծագրական կանոնները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի մոդելներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  36 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 28 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կարդալ աշխատանքային գծագրեր և էսքիզներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված չափերի 

թույլտվածքները և մաքրության դասերի նշանակումները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզների վրա պատկերված մակերևույթ-

ների ձևի թույլատրելի շեղումները, 

գ. ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի և էսքիզի վրա ներկայացված տեխնիկական 

պայմանները, 

դ. ճիշտ է մեկնաբանում աշխատանքային գծագրերի կամ էսքիզի վրա պատկերված երիթի, բազ-

մաերիթի, ատամնանիվի, տարբեր նշանակության առվակների, երեսակների և նմանատիպ այլ 

տարրերի նշանակումները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողին տրվում են տարբեր տիպային մեքենամասերի էսքիզներ ու աշխատանքային գծագրեր 

դրանց վրա մեքենամասերի չափերը, չափերի թույլտվածքները, մաքրության դասերը, մակերևույթների ձևի 

թույլատրելի շեղումները պատկերելու համար: Սովորողը պետք է տիպային մեքենամասի (ատամնանիվ, 

փոկանիվ, աստղանիվ, լիսեռ, կցաշուրթ և այլն) էսքիզի և աշխատանքային գծագրի վրա ներկայացնի 

տեխնիկական պահանջները և մեկնաբանի այդ մեքենամասի առանձին տարրերի (երիթ, բազմաերիթ, 

տարբեր նշանակության առվակներ, երեսակներ և այլն) նշանակումները: Գնահատումը կատարվում է 

աշխատանքային գծագրի օրինակի հիման վրա: Արդյունքի բավարար իրագործումը հիմնված կլինի 

սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների իրականացման վրա: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Կոնստրուկտորական փաստաթղթերի մշակման և ձևակերպման կանոնները, մեքենաշինական 

գծագրություն: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի մոդելներ: 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կարդալ հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմա-

նական նշանակումները և մասնագրերը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է բացատրում հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին մեքե-

նամասերի դիրքավորման նշանակումները, 

բ. ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրում պայմանական նշանակումները̀ երիթային, բազ-

մաերիթային միացություններ, ատամնանիվային կառչում, առանցքակալային նստեցվածք, ե-

ռակցման միացություն և նմանատիպ այլ նշանակումներ, 

գ. ճիշտ է մեկնաբանում հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքների պայմանական 

նշանները, 

դ. ճիշտ է մեկնաբանում հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը և օգտվելով հա-

վաքական գծագրից, գծագրերի փաթեթից ճիշտ է ընտրում համապատասխան մեքենամասի 

աշխատանքային գծագիրը, 

ե. ճիշտ է մեկնաբանում հավաքական գծագրի տեխնիկական պահանջները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողին տրվում են տարբեր մեքենաների հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրեր 

դրանց վրա բացատրելու առանձին մեքենամասերի (ատամնանիվ, փոկանիվ, աստղանիվ, լիսեռ, կցաշուրթ 

և այլն) ինչպես նաև այդ մեքենամասի առանձին տարրերի (երիթ, բազմաերիթ, տարբեր նշանակության 

առվակներ, երեսակներ և այլն) դիրքավորման նշանակումները: Սովորողը պետք է մեկնաբանի 

հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքները, հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ 

կապը, ինչպես նաև հավաքական գծագրի հիման վրա ընտրի համապատասխան մեքենամասի 

աշխատանքային գծագիրը: Արդյունքի բավարար իրագործումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման 

բոլոր չափանիշների իրականացման վրա: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Հատույթներ, կտրվածքներ, տեսքեր, հավաքական գծագրեր, հավաքական գծագրերի 

մասնահանումներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, դիդակտիկ նյութեր, հավաքական գծագրերի ատլասներ, գծագրական 

գործիքներ, գծագրման համար անհրաժեշտ պիտույքներ, մեքենայի հանգույցների մոդելներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-002 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ սև և գունավոր մետաղների, և դրանց համաձուլ-

վածքների, ռետինատեխնիկական և պոլիմերային նյութերի, թղթի և ստվարաթղթի, պոլիգրաֆիական 

ներկերի և սոսինձների տեսակների, հատկությունների, մակնիշավորման սկզբունքների և կիրառության 

բնագավառների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել դրանք ճանաչելու, մակնշավորման սկզբունքները 

գործնականում օգտագործելու կարողություն։ 
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Մոդուլի տևողությունը ̀  108 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ԱԱՕ 4-09-001 

«Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը։ Սովորողի մոտ պոլիգրաֆիական նյութերի նկատմամբ 

ալերգիկ երևույթների բացակայությունը պարտադիր պահանջ է։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավառը և հիմ-

նական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները։ Ճանաչի թուջերն ու պողպատները, 

գնահատի դրանց ամրություն ու կարծրությունը. 

2. ներկայացնի թուջերի և պողպատների մակնշավորումը. 

3. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների և դրանց 

համաձուլվածքների դասակարգումը, կիրառման բնագավառները, հիմնական ֆիզիկամեխանի-

կական հատկությունները, մակնշավորումը. 

4. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և 

ռետինատեխնիկական նյութերի դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը. 

5. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող թղթի և ստվարաթղթի 

տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը. 

6. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող տպագրական ներկերի 

տեսակները, դասակարգումը կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը. 

7. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող սոսինձների տեսակները, 

դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը. 

8. ներկայացնի ժամանակակից պոլիգրաֆիական և փաթեթավորման արտադրության մեջ 

կիրառվող նյութերի տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել թուջերի և պողպատների դասակարգումը, դրանց կիրառման բնագավա-

ռը և հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները։ Ճանաչել թուջերն ու 

պողպատները, գնահատել դրանց ամրություն ու կարծրությունը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի, որպես երկաթ-ածխածնային միացության, կա-

ռուցվածքային էությունը և բացատրում դրանց դասակարգումը, 

բ. ճիշտ է մեկնաբանում պողպատների և թուջերի հիմնական ֆիզիկամեխանիկական հատկութ-

յունները̀ ամրություն, կարծրություն, կռելիություն, պլաստիկություն, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պողպատների և թուջերի կիրառման բնագավառը̀ ելնելով նրանց հիմ-

նական ֆիզիկամեխանիկական հատկություններից, 

դ. ճանաչում և տարբերում է թուջերն ու պողպատները դրանց արտադրատեսակների նմուշներով 

ե. ձեռքի փականագործական գործիքներով̀ խարտոց, սրոցաքար, հղկաքար, ճիշտ է գնահատում 

պողպատի և թուջի բացարձակ և համեմատական ամրությունները և կարծրությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պողպատների ու 

թուջերի կառուցվածքը, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, առաջարկված նմուշներից ճիշտ է 
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ընտրում թուջից և պողպատից պատրաստված նմուշները, ձեռքի փականագործական գործիքով 

գնահատում է դրանց համեմատական ամրությունը և կարծրությունը: Հարցերին բանավոր 

պատասխանելիս թույլատրվում են որոշ ոչ էական սխալներ: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Երկաթ-ածխածնային համակարգի համաձուլվածքները, դրանց ստացումը, դասակարգումը, հիմնական 

հատկությունները, կիրառման հիմնական բնագավառները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ երկաթ-ածխածնային 

դիագրամային պլակատը, պողպատների հատկությունները բնութագրող պլակատներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տարբեր մետաղների նմուշների կոտրվածքներ, ձեռքի 

փականագործական գործիքներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել թուջերի և պողպատների մակնշավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պողպատների մակնշավորումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թուջերի մակնշավորումը, 

գ. ճիշտ է վերծանում պողպատների և թուջերի մակնիշները  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գրավոր թեստերի միջոցով, կառաջադրվեն առնվազն 10 

հարցեր` թուջերի և պողպատների տարբեր մակնիշների վերաբերյալ, 3 պատասխաններով, որոնցից 1-ը 

ճիշտ է: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե տրվել են առնվազն 8 պատասխան: Մնացած 2 

պատասխաններում կարող են լինել որոշ ոչ էական սխալներ: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Երկաթ-ածխածնային համակարգի համաձուլվածքների մակնշումը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պողպատների և թուջերի 

տարբեր մակնիշների նմուշներ, պլակատներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող գունավոր մետաղների 

և դրանց համաձուլվածքների դասակարգումը, կիրառման բնագավառները, հիմնական 

ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, մակնշավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ և մեքենասարքավորումների նո-

րոգման ժամանակ առավել հաճախ կիրառվող գունավոր մետաղների̀ ալյումինի և պղնձի հա-

մաձուլվածքների կիրառությունը։ 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների դասակարգումը, դրանց մակնշա-

վորումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ալյումինի և պղնձի համաձուլվածքների ֆիզիկամեխանիկական հատ-

կությունները։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է գրավոր թեստերի միջոցով, կառաջադրվեն ալյումինի և պղնձի 

համաձուլվածքների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների և մակնիշման վերաբերյալ առնվազն 10 

հարցեր, 3 պատասխաններով, որոնցից 1-ը ճիշտ է: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված առնվազն 8 

ճիշտ պատասխանների դեպքում, մնացած պատասխաններում թույլատրվում են ոչ էական սխալներ: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Գունավոր մետաղների համաձուլվածքները, դրանց ստացումը, դասակարգումը, հիմնական 

հատկությունները, կիրառման հիմնական բնագավառները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ալյումինի և պղնձի 

համաձուլվածքի դասակարգման, ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների վերաբերյալ պլակատներ, 

նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և 

ռետինատեխնիկական նյութերի դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակնշավո-

րումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ և մեքենասարքավորումների նո-

րոգման ժամանակ օգտագործվող պոլիմերային նյութերի դասակարգումը, մակնշավորումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության և մեքենասարքավորումների նորոգ-

ման ժամանակ օգտագործվող ռետինատեխնիկական նյութերի դասակարգումը, մակնշավորու-

մը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիմերային նյութերի ֆիզիկաքիմիական և մեխանիկական հատկութ-

յունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ռետինատեխնիկական նյութերի ֆիզիկաքիմիական և մեխանիկական 

հատկությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվելու է գրավոր թեստերի միջոցով, կառաջադրվեն պոլիգրաֆիական 

արտադրության մեջ կիրառվող պոլիմերային և ռետինատեխնիկական նյութերի ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունների և մակնիշման վերաբերյալ առնվազն 10 հարցեր, 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը 

ճիշտ է: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված առնվազն 8 ճիշտ պատասխանների դեպքում, մնացած 

պատասխաններում թույլատրվում են ոչ էական սխալներ: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Պոլիմերային և ռետինատեխնիկական նյութերի նմուշներ և հատկությունների պլակատներ:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիմերային և 

ռետինատեխնիկական նյութերի դասակարգման, ֆիզիկամեխանիկական և քիմիական հատկությունների 

վերաբերյալ պլակատներ, նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, 

տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող թղթի և ստվա-րաթղթի 

տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում թղթի տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակն-

շավորումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ստվարաթղթի տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառները 

և մակնշավորումը. 

գ. ճանաչում և տարբերում է թղթի և ստվարաթղթի տեսակները` ըստ առաջադրված նմուշների։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական 

արտադրության մեջ կիրառվող թղթի և ստվարաթղթի դասակարգումը, առաջարկված նմուշներից ճիշտ է 

ընտրում տարբեր մակնիշի թղթերից և ստվարաթղթերից պատրաստված արտադրատեսակները: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Թղթի տեսակներ` կավճապատ, ինքնակպչող, օֆսեթ տպագրության, ֆլեքսո տպագրության: 

Ստվարաթուղթ` միկրոծալքավոր, եռաշերտ ծալքավոր, հնգաշերտ ծալքավոր:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ թղթերի և ստվարաթղթերի 

տարբեր տեսակների նմուշներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, դրանցից պատրաստված 

տարբեր արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 6. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող տպագրական ներկերի 

տեսակները, դասակարգումը կիրառման բնագավառը և մակնշավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տպագրական ներկերի տեսակներն ու դասակարգումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրական ներկերի կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական 

արտադրության մեջ կիրառվող տպագրական ներկերի տեսակները և դասակարգումը, առաջարկված 

նմուշներից ճիշտ է ընտրում տարբեր մակնիշի ներկերը: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Օֆսեթ, ֆլեքսո, խորը տպագրության ներկեր:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ներկերի տարբեր 

տեսակների նմուշներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, դրանցով պատրաստված 

պոլիգրաֆիական տարբեր արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 7. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության մեջ կիրառվող սոսինձների 

տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում սառը սոսնձման տեխնոլոգիական գործընթացներում կիրառվող 

սոսինձների տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տաք սոսնձման տեխնոլոգիական գործընթացներում կիրառվող 

սոսինձների տեսակները, դասակարգումը կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական 

արտադրության մեջ կիրառվող տարբեր սոսինձների տեսակները և դասակարգումը, առաջարկված 

նմուշներից ճիշտ է ընտրում տարբեր մակնիշի սոսինձները: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Սառը և տաք սոսնձման սոսինձներ:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ սոսինձների տարբեր 

տեսակների նմուշներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, դրանցով պատրաստված 

պոլիգրաֆիական տարբեր արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 8. Ներկայացնել ժամանակակից պոլիգրաֆիական և փաթեթավորման արտադրության 

մեջ կիրառվող նյութերի տեսակները, դասակարգումը, կիրառման բնագավառը և մակն-

շավորումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից պոլիգրաֆիական նյութերի տեսակները, 

դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից փաթեթավորման նյութերի տեսակները, 

դասակարգումը, կիրառման բնագավառները և մակնշավորումը, 

գ. ճանաչում և տարբերում է ժամանակակից պոլիգրաֆիական և փաթեթավորման 

արտադրության մեջ կիրառվող նյութերը` ըստ նմուշների։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից 

պոլիգրաֆիական և փաթեթավորման արտադրության մեջ կիրառվող նյութերի տեսակները և 

դասակարգումը, առաջարկված նմուշներից ճիշտ է ընտրում տարբեր մակնիշի նյութերը: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Փաթեթավորման ժամանակակից նյութեր` պոլիմերային, թղթե, ստվարաթղթե, մետաղե, 

կերամիկական, բնական և արհեստական կաշի:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական և 

փաթեթավորման արտադրության մեջ կիրառվող տարբեր տեսակների նյութեր, դրանց դասակարգման և 

մակնիշման պլակատներ, դրանցով պատրաստված պոլիգրաֆիական և փաթեթավորման տարբեր 

արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, 

տեսաֆիլմեր: 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-003 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ մեխանիկայի հիմունքների` ստատիկայի, 

կինեմատիկայի և դինամիկայի սկզբունքների, շարժումների, ուժային համակարգերի, հզորության և դրանց 

կիրառումների, մեխանիզմների, մեքենաների և սարքավորման կառուցվածքի և հաշվարկի սկզբունքների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել տպագրական սարքավորումներում առաձգական տարրերը և 

միացությունները կիրառելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-001, ՊԱ-4-10-002 

մոդուլները։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները, դրանց տարրերի 

մոդելները և մեխանիզմների կառուցվածքային վերլուծությունը. 

2. բացատրի մեխանիզմների և մեքենամասերի ամրության հաշվարկների հիմունքները. 

3. կիրառի առաձգական տարրերը և միացությունները տպագրական սարքավորումներում. 

4. բացատրի մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքն ու դրանց տարրերի դերը:  

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները, դրանց 

տարրերի մոդելները և մեխանիզմների կառուցվածքային վերլուծությունը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական մեխանիկայի ուսումնասիրության օբյեկտները` մեքենա, 

մեխանիկական սարք և մեխանիզմ համակարգերը, դրանց դասակարգումը և կիրառության 

ոլորտները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված մեխանիզմների հիմնական տեսակները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում շարժման և հավասարակշռության պայմաններում մարմինների 

փոխազդեցությունների ընդհանուր օրինաչափությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված 

մեխանիզմի տեսակը, բնութագրում, շարժման և հավասարակշռության պայմաններում մարմինների 

փոխազդեցությունների ընդհանուր օրինաչափությունները:  
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր մեխանիզմների 

նմուշներ, դասակարգման և կառուցվածքային պլակատներ, մեխանիզմների առանձին մասերի մոդելներ և 

նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բացատրել մեխանիզմների և մեքենամասերի ամրության հաշվարկների հիմունքները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ամրության հաշվարկների նպատակը, խնդիրները և հիմնական 

հասկացությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ձգման և սեղմման դեպքում առաջացող լարումները, դեֆորմացիաները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սահքի դեֆորմացիայի դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ոլորման դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ծռման դեպքում լարումները և դեֆորմացիաները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում բարդ լարվածային վիճակը և ամրության տեսությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գրավոր աշխատանքների կատարման հիման վրա: Արդյունքը 

համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրված 5 խնդիրներից առնվազն 4-ում սովորողը ճիշտ է որոշել 

լարումները և դեֆորմացիաները` ձգման, սեղմման, սահքի, ոլորման, ծռման, բարդ լարվածային 

վիճակների համար:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լարումների և 

դեֆորմացիաների որոշման գործնական խնդիրների լուծման ժողովածուներ և պլակատներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, դիդակտիկ նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կիրառել առաձգական տարրերը և միացությունները տպագրական 

սարքավորումներում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում առաձգական տարրերի տեսակները և կիրառման բնագավառները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում մեքենաներում և սարքավորումներում օգտագործվող միացությունները, 

գ. ճիշտ է կիրառում եռակցված, զոդված և սոսնձված միացությունները, 

դ. ճիշտ է կիրառում գամավոր միացությունները և դրանց կիրառումը, 

ե. ճիշտ է կիրառում պարուրակային միացությունները և դրանց կիրառումը, 

զ. ճիշտ է կիրառում երիթավոր, բազմաերիթավոր և բութակավոր միացությունները և դրանց 

կիրառումը, 

է. ճիշտ է օգտագործում միացությունների ստանդարտները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում մեքենամասերում 

և սարքավորումներում օգտագործվող միացությունները` եռակցված, զոդված, սոսնձված, գամավոր, 
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պարուրակային, երիթավոր, բազմաերիթավոր, բութակավոր, դրանց դասակարգումը, առաջարկված 

նմուշներից ճիշտ է ընտրում տարբեր տեսակի միացությունները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ տարբեր տեսակների 

միացությունների նմուշներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, դրանցից պատրաստված 

պոլիգրաֆիական տարբեր արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 20 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Բացատրել մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքն ու դրանց տարրերի 

դերը  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում և վերլուծում մեխանիզմների, մեքենաների և սարքերի կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և մեխանիզմների մեխանիկական շարժաբերների դերը, 

կառուցվածքը և տարբեր մեքենաների համար դրանց ընտրության սկզբունքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մեխանիկական փոխանցումների տեսակները` լծակավոր, բռունցքային, 

ճկուն օղակներով, շփական և ատամնավոր, դրանց կիրառության բնագավառները և հաշվարկի 

հիմնական տարրերը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և սարքերի կառուցվածքում օգտագործվող հիմնական 

մեքենամասերի` լիսեռների, սռնիների, առանցքակալների և կցորդիչների դերը, հիմնական 

տեսակները և կիրառությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և 

մեխանիզմների մեխանիկական շարժաբերի դերը, կառուցվածքը, բնութագրում հիմնական մեխանիկական 

փոխանցումների տեսակները և օգտագործվող մեքենամասերը: Առաջարկված նմուշներից ճիշտ է ընտրում 

տարբեր տեսակի մեխանիկական փոխանցումները և մեքենամասերը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ մեխանիկական 

շարժաբերների, մեխանիկական փոխանցումների տարբեր տեսակների մոդելներ, դասակարգման և 

մակնիշման պլակատներ: Մեքենաներում և սարքերում օգտագործվող հիմնական մեքենամասերի 

տեսակներ և մոդելներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-004 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրատեխնիկայի հիմնական 

հասկացությունների, հաստատուն ու փոփոխական հոսանքների շղթաների, տրանսֆորմատորների, 

էլեկտրական մեքենաների, էլեկտրական սարքերի անխափան շահագործման և էլեկտրամատակարարման 

վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել էլեկտրական շղթաներ հաշվարկելու կարողություններ։ 



 27 

Մոդուլի տևողությունը ̀  72 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-001, ԱԱՕ-4-10-001 

մոդուլները։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի Էլեկտրական շղթաների տեսակները, դրանց հաշվարկման մեթոդները. 

2. հաշվարկի հոսանքի շղթաների էլեկտրական պարամետրերը. 

3. ներկայացնի տրանսֆորմատորների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

կիրառությունները և ռեժիմները. 

4. ներկայացնի էլեկտրական մեքենաների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

կիրառությունները և աշխատանքային ռեժիմները. 

5. ներկայացնի սարքավորումների և մեքենաների համար օգտագործվող էլեկտրահաղորդակի 

դերը և շահագործման կանոնները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը̀ 

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել Էլեկտրական շղթաների տեսակները, դրանց հաշվարկման մեթոդները  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շղթա հասկացությունը, հիմնական տարրերը և 

սկզբունքային սխեմաները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի պարզագույն շղթան և դրա հաշվարկման 

մեթոդները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի շղթաները և դրանց հաշվարկման մեթոդները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ հոսանքի էլեկտրական շղթաների տեսակները և դրանց 

հաշվարկման մեթոդները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է հավաքում, հաստատում և 

փոփոխական հոսանքի պարզագույն շղթաները: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը 

պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ հաստատուն և 

փոփոխական հոսանքի շղթաների սխեմաներ, էլեկտրական տարբեր սարքավորումների և մասերի 

տեսականի, չափիչ ստուգիչ սարքեր, օժանդակ գործիքներ և հարմարանքներ, մեթոդական ցուցումներ, 

տեղեկատուներ, մասնագիտական գրականություն, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ 

հրահանգներ, դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Հաշվարկել հոսանքի շղթաների էլեկտրական պարամետրերը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է որոշում հաստատուն հոսանքի առաջադրված պարզագույն շղթայի էլեկտրական 

պարամետրերը, 

բ. ճիշտ է որոշում փոփոխական հոսանքի առաջադրված շղթաների հիմնական էլեկտրական 

պարամետրերը, 

գ. ճիշտ է որոշում եռաֆազ հոսանքի առաջադրված էլեկտրական շղթաների հիմնական 

էլեկտրական պարամետրերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է որոշել առաջադրված 

հաստատուն և փոփոխական շղթաների էլեկտրական պարամետրերը: Անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ հաստատուն և 

փոփոխական հոսանքի շղթաների սխեմաներ, էլեկտրական տարբեր սարքավորումների և մասերի 

տեսականի, չափիչ ստուգիչ սարքեր, օժանդակ գործիքներ և հարմարանքներ, մեթոդական ցուցումներ, 

տեղեկատուներ, մասնագիտական գրականություն, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ 

հրահանգներ, դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  2 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել տրանսֆորմատորների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, կիրառությունները և ռեժիմները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների դերն ու նշանակությունը և հիմնական 

տեսակները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում միաֆազ տրանսֆորմատորների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը 

և կիրառությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տրանսֆորմատորների պարապ ընթացքի, կարճ միացման և 

աշխատանքային վիճակների ռեժիմները, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ տրանսֆորմատորների, ավտոտրանսֆորմատորների և 

եռակցման տրանսֆորմատորների կառուցվածքները, աշխատանքի սկզբունքը և 

կիրառությունները։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված տրանսֆորմատորի ընդհանուր 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառությունը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների 

պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ տրանսֆորմատորների 

տարբեր տեսականի, մոդելներ, էլեկտրական սխեմաներ, չափիչ ստուգիչ սարքավորումներ, օժանդակ 

հարմարանքներ, դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, 

տեսաֆիլմեր: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 
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Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել էլեկտրական մեքենաների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, կիրառությունները և աշխատանքային ռեժիմները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ ասինխրոն շարժիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

կիրառությունները և աշխատանքային ռեժիմները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում եռաֆազ սինխրոն շարժիչի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

կիրառությունները և աշխատանքային ռեժիմները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի մեքենայի կառուցվածքը, դրա աշխատանքը 

որպես գեներատոր և շարժիչ, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում գեներատորների դասակարգումը, տեսակները, կիրառությունները, 

առանձնահատկությունները և աշխատանքային ռեժիմները։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված եռաֆազ, սինխրոն, ասինխրոն շարժիչի, 

հաստատուն հոսանքի մեքենայի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը, գործնական կիրառությունը: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ սինխրոն և ասինխրոն 

շարժիչների, հաստատուն հոսանքի մեքենաների տարբեր տեսականի, մոդելներ, էլեկտրական սխեմաներ, 

չափիչ ստուգիչ սարքավորումներ, օժանդակ հարմարանքներ, դիդակտիկ նյութեր, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: Անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել սարքավորումների և մեքենաների համար օգտագործվող 

էլեկտրահաղորդակի դերը և շահագործման կանոնները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդակի դերը պոլիգրաֆիական մեքենաների և 

սարքավորումների շահագործման ընթացքում, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրահաղորդակի համակարգի մեջ մտնող մեքենաները, 

փոխանցումները, կառավարման, պաշտպանիչ և էլեկտրաչափիչ սարքերը, դրանց 

աշխատանքի սկզբունքը և շահագործման կանոնները, 

գ. զանազանում է էլեկտրահաղորդման լարերը, մալուխները և ճիշտ է ներկայացնում հուսալի և 

անվտանգ էլեկտրամատակարարման նպատակով էլեկտրապահարանների սպասարկման 

կարգը։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված 

էլեկտրահաղորդակի նշանակությունը, հաղորդակի հիմնական մասերը, փոխանցումները, դրանց 

աշխատանքն ու շահագործման կանոնները: Սովորողը պետք է առաջադրված մալուխների տեսականուց 

ճիշտ ընտրություն կատարի առաջադրված էլեկտրական համակարգի սնուցման համար, ներկայացնի 

էլեկտրական պահարանների սպասարկման կարգը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների 

պահպանումը պարտադիր պայման է: 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրական 

հաղորդակների տարբեր տեսականի, մոդելներ, պլակատներ: Էլեկտրահաղորդակի տարբեր մասերի 

մոդելներ և նմուշներ, կիրառման սխեմաներ: Ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-005 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ պոլիգրաֆիական գործընթացներում կիրառվող 

նյութերի նրանցում ընթացող ֆիզիկաքիմիական և մակերևութային երևույթների և բնույթի մասին, 

գործնականում կիրառել դրանք։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  108 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-002 մոդուլը։  

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի պոլիգրաֆիայում հանդիպող ֆիզիկաքիմիական երևույթները. 

2. ներկայացնի պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող մակերևութային երևույթները. 

3. ներկայացնի պոլիգրաֆիական գործընթացների բնույթը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել պոլիգրաֆիայում հանդիպող ֆիզիկաքիմիական երևույթները  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող նյութերի քիմիական 

կապերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական գործընթացում օգտագործվող բևեռային նյութերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող քիմիական ռեակցիաները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող քիմիական 

հավասարակշռության գաղափարը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող թթվային և հիմնային 

ռեակցիաները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվի 

առնվազն 5 հարցեր, 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը ճիշտ է, պոլիգրաֆիական գործընթացներում 

հանդիպող թթվային և հիմնային ռեակցիաների վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե 
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հարցերի առնվազն 80%-ին տրվել են ճիշտ պատասխաններ: Մնացած պատասխաններում թույլ են տրվում 

ոչ էական սխալներ:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

գործընթացներում հանդիպող ռեակցիաների բաղադրիչներ, նյութեր, տարբեր տարաներ, 

սարքավորումներ, չափիչ ստուգիչ սարքեր: Ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ 

հրահանգներ, անհատական պաշտպանական միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական գործընթացում հանդիպող մակերևութային 

երևույթները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ադսորբցիայի երևույթը տպագրական գործընթացում, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում թրջման երևույթը տպագրական գործընթացում, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ադհեզիայի երևույթը տպագրական գործընթացում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կոհեզիայի երևույթը տպագրական գործընթացում, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում կոլոիդային քիմիայի հետազոտման օբյեկտը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվի 

առնվազն 5 հարցեր, 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը ճիշտ է, պոլիգրաֆիական գործընթացներում 

հանդիպող մակերևութային երևույթների վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերի 

առնվազն 80%-ին տրվել են ճիշտ պատասխաններ: Մնացած պատասխաններում թույլ են տրվում ոչ էական 

սխալներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

գործընթացներում հանդիպող մակերևութային երևույթների բաղադրիչներ, նյութեր, տարբեր տարաներ, 

սարքավորումներ, չափիչ ստուգիչ սարքեր: Ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ 

հրահանգներ, անհատական պաշտպանական միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 18 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական գործընթացների բնույթը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տպագրական ներկի և թղթի փոխազդեցության ֆիզիկաքիմիական 

բնույթը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տպաձևային գործընթացների ֆիզիկաքիմիական բնույթը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաքիմիական գործընթացների բնույթը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ֆոտոքիմիայի բնույթը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում պատճենահանման գործընթացների քիմիական բնույթը, 

զ. ճիշտ է բացատրում տպաձևերի պատրաստման ֆիզիկաքիմիական բնույթը։ 



 32 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվի 

առնվազն 5 հարց, 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը ճիշտ է, ներկի և թղթի փոխազդեցության, 

տպաձևային գործընթացների ֆիզիկաքիմիական գործընթացների և ֆոտոքիմիական գործընթացների 

վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերի առնվազն 80%-ին տրվել են ճիշտ 

պատասխաններ: Մնացած պատասխաններում թույլ են տրվում ոչ էական սխալներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

գործընթացներում ներկի և թղթի փոխազդեցության վերաբերյալ բաղադրիչներ, ներկերի և թղթերի 

տեսականի, տարբեր նյութեր և սարքավորումներ, չափիչ ստուգիչ սարքեր: Ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանման վերաբերյալ հրահանգներ, անհատական պաշտպանական միջոցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-006 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ պոլիգրաֆիական արտադրանք հասկացության, 

հրատարակչական արտադրանքի բնութագրերի, տպագրության դասական ձևերի (հարթ, բարձր, խորը) 

առանձնահատկությունների, դրանց տպաձևերի պատրաստման առանձնահատկությունների, այդ 

տեխնոլոգիաներով տպագրության իրականացման հիմնական հասկացությունների, տպագրական 

մեքենաների, վերջնամշակման և կազմարարական գործընթացների մասին, ինչպես նաև ձևավորել 

պոլիգրաֆիական արտադրանքի ձևավորման և հետտպագրական գործողություններ կատարելու 

նախնական կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-005 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության հիմնական տեսակները, նպատակները և 

խնդիրները. 

2. ներկայացնի նախատպագրական գործընթացները և իրականացնի պոլիգրաֆիական 

արտադրանքի ձևավորում. 

3. ներկայացնի դասական տպագրության տեսակները, իրականացնի տրաֆարետային 

տպագրություն. 

4. բացատրի դասական տպագրության տպաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիական 

առանձնահատկությունները. 

5. իրականացնի հետտպագրական գործընթացները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության հիմնական տեսակները, 

նպատակները և խնդիրները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության էությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության ոլորտները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության կառուցվածքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրության դասական և ժամանակակից ձևերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվի 

առնվազն 5 հարց, 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը ճիշտ է, պոլիգրաֆիական արտադրության էության 

ոլորտների ընդհանուր կառուցվածքի, տպագրության դասական և ժամանակակից ձևերի վերաբերյալ: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերի առնվազն 80%-ին տրվել են ճիշտ պատասխաններ: 

Մնացած պատասխաններում թույլ են տրվում ոչ էական սխալներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

արտադրության և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, տպագրության 

դասական և ժամանակակից ձևերով արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել նախատպագրական գործընթացները և իրականացնել պոլիգրաֆիական 

արտադրանքի ձևավորում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում նախատպագրական գործընթացի նպատակը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում նախատպագրական գործընթացի խնդիրները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում հրատարակչական աշխատանքի բնութագրերը, 

դ. ճիշտ է իրականացնում պոլիգրաֆիական արտադրանքի ձևավորումը, ընտրում տառատեսակը, 

տեղակայում գրաֆիկական և ֆոտո պատկերները, ընտրելու գրքի չափսը, մակետավորում, 

էջադրում և իրականացնում տպագրական էջի մոնտաժ։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում 

նախատպագրական գործընթացները, կատարում է պոլիգրաֆիական արտադրանքի ճիշտ ձևավորում, 

տառատեսակի ճիշտ ընտրություն, մակետավորում և տպագրական էջի մոնտաժում:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

արտադրության և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, տպագրության 

արտադրատեսակի նմուշներ, տառատեսակների տեսականի, մակետավորման և տպագրական էջի 

մոնտաժման անհրաժեշտ բաղադրիչներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել դասական տպագրության տեսակները, իրականացնել տրաֆարետային 

տպագրություն 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում դասական տպագրության տեսակները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում բարձր տպագրությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում խորը տպագրությունը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հարթ տպագրությունը, 

ե. ճիշտ է իրականացնում տրաֆարետային տպագրություն, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում հարթ օֆսեթ տպագրությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում բարձր, խորը և 

հարթ տպագրության առանձնահատկությունները, կատարում է տրաֆարետային տպագրություն, 

ապահովելով անհրաժեշտ որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր 

պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

արտադրության և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, բարձր, խորը և 

հարթ տպագրության արտադրատեսակների նմուշներ, տպագրական մեքենասարքավորումներ, 

տրաֆարետային տպագրության համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման 

հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 24 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Բացատրել դասական տպագրության տպաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում բարձր տպագրության տպաձևը և նրա պատրաստման տեխնոլոգիան, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում խորը տպագրության տպաձևը և նրա պատրաստման տեխնոլոգիան, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հարթ օֆսեթ տպագրության տպաձևը և նրա պատրաստման 

տեխնոլոգիան,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում տրաֆարետային տպագրության տպաձևը և նրա պատրաստման 

տեխնոլոգիան։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում բարձր, խորը, հարթ և տրաֆարետային տպագրության 

տպաձևերը և պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

արտադրության և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, բարձր, խորը և 

հարթ տպագրության արտադրատեսակների նմուշներ, տպագրական մեքենասարքավորումներ, 

տրաֆարետային տպագրության համար անհրաժեշտ բաղադրիչներ, ուսումնական համապատասխան 

գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման 

հրահանգներ: 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Իրականացնել հետտպագրական գործընթացները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում հետտպագրական գործընթացները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում վերջնամշակման դերը և նշանակությունը, 

գ. ճիշտ է կատարում դրոշմման գործընթացը, 

դ. ճիշտ է կատարում դաջման գործընթացը,  

ե. ճիշտ է կատարում մետաղաթղթի օգտագործմամբ վերջնամշակում, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում փափուկ կազմով գրքի պատրաստման հետտպագրական գործընթացի 

առանձնահատկությունը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում կոշտ կազմով գրքի պատրաստման հետտպագրական գործընթացի 

առանձնահատկությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում հետտպագրական 

գործընթացների առանձնահատկությունները: Ըստ առաջադրանքի ̀ճիշտ է կատարում դրոշմման, 

դաջման, մետաղաթղթի օգտագործմամբ վերջնամշակման գործընթացները, ճիշտ է ներկայացնում 

փափուկ և կոշտ կազմերով գրքերի պատրաստման առանձնահատկությունները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

արտադրության և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, սխեմաներ, դրոշմման, 

դաջման և մետաղաթղթի օգտագործմամբ վերջնամշակման գործընթացների սարքավորումներ, փափուկ և 

կոշտ կազմերի պատրաստման սարքավորումներ, փափուկ և կոշտ կազմերի, մետաղաթղթի տեսականի, 

փափուկ և կոշտ կազմերով գրքեր: Ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, 

տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-007 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքների, 

էլեկտրոնային սարքավորումների, համուղղիչների և կայունարարների, ուժեղարարների, գեներատորների 

և չափիչ սարքերի, ավտոմատացման համակարգերի տարրերի տեսակների, նշանակության և 

պոլիգրաֆիական տեխնոլոգիական գործընթացների ավտոմատացման վերաբերյալ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  54 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-004 մոդուլը։ 
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Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական սկզբունքները և այդ սկզբունքների հիման վրա 

գործող սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային առանձնահատկությունները. 

2. ներկայացնի ավտոմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի էլեկտրոնային սարքավորումների, 

միկրոպրոցեսորների և միկրոհամակարգիչների աշխատանքային առանձնահատկություն-

ները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական սկզբունքները և այդ սկզբունքների հիման 

վրա գործող սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային առանձնահատկություն-

ները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնիկայի ֆիզիկական հիմունքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող էլեկտրոնային 

սարքավորումների կառուցվածքը և աշխատանքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող էլեկտրոնային 

համուղղիչների և կայունարարների կառուցվածքը և աշխատանքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող էլեկտրոնային 

գեներատորների կառուցվածքը և աշխատանքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող էլեկտրոնային չափիչ 

սարքերի աշխատանքն և իրականացնում չափումներ: 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային 

սարքավորումների դերը, կառուցվածքը և աշխատանքը, կարողանում է ճիշտ կիրառել էլեկտրոնային 

չափիչ սարքերը և իրականացնել չափումներ: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը 

պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրոնային 

սարքավորումների տեսականի, չափիչ սարքեր, չափման վերաբերյալ մեթոդական ցուցումներ, 

տեղեկատուներ, մասնագիտական գրականություն, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների վերաբերյալ 

հրահանգներ, դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀  8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ավտոմատիկայի և հաշվողական տեխնիկայի էլեկտրոնային 

սարքավորումների, միկրոպրոցեսորների և միկրոհամակարգիչների աշխատանքային 

առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող ավտոմատ 

էլեկտրոնային սարքավորումները և դրանց աշխատանքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող հաշվողական 

տեխնիկայի էլեկտրոնային սարքավորումները և նրանց աշխատանքը, 
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գ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող միկրոպրոցեսորները և 

դրանց աշխատանքը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող միկրոհամակարգիչները 

և դրանց աշխատանքը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային 

սարքավորումների, միկրոպրոցեսորներ և միկրոհամակարգերի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը 

և աշխատանքը, գործնականորեն ճիշտ է ընտրում ըստ առաջադրանքի էլեկտրոնային սարքավորումները, 

միկրոպրոցեսորները և միկրոհամակարգերը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ էլեկտրոնային 

սարքավորումների, միկրոպրոցեսորների և միկրոհամակարգերի տեսականի և տարբեր համակարգերի 

հետ դրանց աշխատանքի սխեմաներ և մոդելներ, չափիչ սարքեր, չափման վերաբերյալ մեթոդական 

ցուցումներ, տեղեկատուներ, մասնագիտական գրականություն, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների 

վերաբերյալ հրահանգներ, դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-008 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ հիմնական չափագիտական հասկացությունների, 

ստանդարտացման միջազգային և ՀՀ համակարգերի, պոլիգրաֆիայի բնագավառում կիրառվող չափման 

միավորների և ստանդարտների, չափման տեխնիկայից օգտվելու, սահմանային և իրական չափերի, 

թույլտվածքների և նստեցումների, ճշտության կվալիտետների, մակերևութային անհարթությունների 

դասերի, տպագրական արտադրանքի որակի ապահովման, սերտիֆիկացման կարգի, կանոնների և 

սխեմաների վերաբերյալ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  72 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-001, ՊԱ-4-10-002, 

ՊԱ-4-10-006 մոդուլները։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. կիրառի չափագիտության և ստանդարտացման համակարգերը. 

2. ներկայացնի համափոխարինելիության սկզբունքը, թույլտվածքների ու նստեցվածքների 

համակարգը, կիրառի չափման տեխնիկան. 

3. ներկայացնի սերտիֆիկացման դերը, խնդիրները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կիրառել չափագիտության և ստանդարտացման համակարգերը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության դերը և խնդիրները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում չափման միավորների միջազգային համակարգը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ ստանդարտացման էությունը, հիմնական եզրույթները և դրույթները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիայի բնագավառում օգտագործվող ստանդարտները, 

ե. ճիշտ է կիրառում ISBN և ISSN համակարգերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում չափագիտության 

դերը, չափման միավորի միջազգային համակարգերը, պոլիգրաֆիական գործընթացներում օգտագործվող 

ստանդարտները: Կարողանում է ճիշտ օգտագործել ISBN և ISSN համակարգերը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ:  

Անհրաժեշտ է ունենալ չափիչ սարքեր և սարքավորումներ, չափման միավորների միջազգային 

համակարգի և ստանդարտների վերաբերյալ տեղեկատուներ և մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել համափոխարինելիության սկզբունքը, թույլտվածքների ու 

նստեցվածքների համակարգը, կիրառել չափման տեխնիկան  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում համափոխարինելիության էությունը և հիմնական տեսակները, 

բ. ճիշտ է մեկնաբանում արտադրանքի անվանական, սահմանային, իրական չափերը և 

սահմանային շեղումները, 

գ. ճիշտ է կիրառում չափերի, թույլտվածքների և նստեցվածքների համակարգը, ճշտության 

կվալիտետները, մակերևույթի որակը գնահատող ցուցանիշները` ըստ առաջադրանքի,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում չափման եղանակները և միջոցները, ճշգրտությունը և չափման 

միջոցների ընտրությունը, 

ե. ճիշտ է կիրառում չափիչ-հսկիչ սարքերն ու գործիքները, 

զ. ճիշտ է ընթերցում գծագրերի վրա նստեցվածքների, ինչպես նաև մակերևույթների 

ալիքավորությունը և խորդուբորդությունների պայմանական նշանակումները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը չափիչ-հսկիչ գործիքների և սարքերի 

կիրառմամբ կարողանում է ճիշտ որոշել առաջադրված նմուշի համար ճշտությունը, մակերևույթների 

ալիքավորությունը և խորդուբորդությունները: Ճիշտ է կարդում առաջադրված գծագրերի վրա նշված 

չափանշումները և բացատրում դրանց նշանակությունը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ չափիչ սարքեր և 

սարքավորումներ, չափման միավորների միջազգային համակարգի և ստանդարտների վերաբերյալ 

տեղեկատուներ և մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, դիդակտիկ նյութեր, 

տեսաֆիլմեր, տարբեր արտադրատեսակների նմուշներ: 



 39 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  24 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 30 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել սերտիֆիկացման դերը, խնդիրները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տպագրության բնագավառի սերտիֆիկացման հիմնական եզրույթները և 

հասկացությունները,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման կազմակերպական կառուցվածքը և սխեմաները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման կարգը, կանոնները և ընթացակարգը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխան հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք 

բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման նշանակությունը, կարգը, կանոնները և 

ընթացակարգը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ սերտիֆիկացման 

վերաբերյալ իրավական-նորմատիվային փաստաթղթերի պատճենները, սերտիֆիկացման կարգը, 

կանոնները և ընթացակարգը բացատրող մասնագիտական գրականություն, ուղեցույցներ, տեղեկատուներ, 

տեսաֆիլմեր:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 2 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10-009 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ կառավարման ավտոմատացման, նրա 

իրականացման տեխնիկական միջոցների և պոլիգրաֆիական արտադրությունում նրա կիրառման մասին, 

ինչպես նաև ձևավորել տվիչներ, ուժեղարարներ, կայունարարներ, կարգավորող և կատարող 

մեխանիզմներ կիրառելու սարքեր։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-007 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի ավտոմատիկայի տարրերը և պայմանական նշանակումները. 

2. կիրառի տվիչներ, ուժեղարարներ և կայունարարներ. 

3. կիրառի կարգավորող և կատարող մեխանիզմներ. 

4. ներկայացնի պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների 

ավտոմատացման դերը և նշանակությունը: 
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Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել ավտոմատիկայի տարրերը և պայմանական նշանակումները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատիկայի տարրերը, դասակարգումը և բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատիկայում կիրառվող պայմանական նշանակումները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատացման օբյեկտները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Սովորողին կառաջադրվեն 

առնվազն 5 հարցեր 3 պատասխաններով, որոնցից մեկը ճիշտ է, ավտոմատիկայում կիրառվող 

պայմանական նշանների վերաբերյալ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերից առնվազն 

80%-ին տրվել են ճիշտ պատասխաններ: Մնացած պատասխաններում կարող են լինել ոչ էական սխալներ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ավտոմատիկայում 

կիրառվող բոլոր պայմանական նշանների վերաբերյալ պլակատներ, ստենդներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, ուղեցույցներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կիրառել տվիչներ, ուժեղարարներ և կայունարարներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տվիչների նշանակությունը և հիմնական բնութագրերը, 

բ. ճիշտ է կիրառում օդաճնշակային, հիդրավլիկական և մեխանիկական տվիչների աշխատանքի 

սկզբունքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանների ուժեղացման էությունը և անհրաժեշտությունը, 

դ. ճիշտ է կիրառում էլեկտրական, օդաճնշակային և հիդրավլիկական ուժեղարարները, 

ե. ճիշտ է կիրառում կայունարարները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե առաջադրված տեսականուց սովորողը ճիշտ է 

ընտրում անհրաժեշտ տվիչը և ուժեղարարը, համաձայն առաջադրանքի պահանջի, ճիշտ է կիրառում 

կայունարարը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ավտոմատիկայում 

կիրառվող բոլոր պայմանական նշանների վերաբերյալ պլակատներ, ստենդներ, տվիչների, 

ուժեղարարների և կայունարարների տեսականի, մոդելներ, էլեկտրական շղթաների սխեմաներ, 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, ուղեցույցներ, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կիրառել կարգավորող և կատարող մեխանիզմներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կիրառում կարգավորիչները, 

բ. ճիշտ է կիրառում փոխարկիչները, 

գ. ճիշտ է կիրառում ռելեները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կատարող մեխանիզմների նշանակությունը և հիմնական հանգույցները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում կատարող մեխանիզմների դասակարգումը, հիմնական տարրերը, 

զ. ճիշտ է կիրառում հսկման և ազդանշանային համակարգերը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ կարգավորման համակարգերի դասակարգումը և 

նշանակությունը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ընտրում և կիրառում 

կարգավորիչը, փոխարկիչը, ռելեն և ազդանշանային համակարգը համաձայն առաջադրանքի: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ավտոմատիկայում 

կիրառվող բոլոր պայմանական նշանների վերաբերյալ պլակատներ, ստենդներ, կարգավորիչների, 

փոխարկիչների, ռելեների ւ ազդանշանային համակարգերի տեսականի, մոդելներ, էլեկտրական շղթաների 

սխեմաներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, ուղեցույցներ, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 22 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների 

ավտոմատացման դերը և նշանակությունը 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրության ավտոմատացման նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրական գործընթացի ավտոմատացումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում փաթութավոր տպագրական մեքենաների ավտոմատացման 

առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում թերթավոր տպագրական մեքենաների ավտոմատացման 

առանձնահատկությունները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում հետտպագրական գործընթացների ավտոմատացումը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից հրատարակչական-տպագրական ավտոմատացված 

համակարգերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից հրատարակչական և տպագրական 

գործընթացներում կիրառվող ավտոմատ համակարգերի նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և 

աշխատանքի առանձնահատկությունները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ժամանակակից 

հրատարակչական և տպագրական գործընթացներում կիրառվող ավտոմատ համակարգերի վերաբերյալ 

ստենդներ, պլակատներ, նմուշներ, առանձին մասեր և հանգույցներ, ուսումնական համապատասխան 
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գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման 

վերաբերյալ հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ- 4 –10-010 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ պոլիգրաֆիական արտադրության մրցակցային 

պայմաններում, սպառողների և ձեռնարկության շահերի ներդաշնակության հիման վրա 

կազմակերպության կայուն գործունեության, աշխատանքի և զարգացման ապահովման կարողություններ  

Մոդուլի տևողությունը ̀  54 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 18 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար` սովորողը պետք է յուրացրած լինի ԱԱՕ 4-09-001 

«Անվտանգություն և առաջին օգնություն» մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. բացատրի մարքեթինգի էությունը և հիմունքները. 

2. մշակի մարքեթինգային ռազմավարություն. 

3. պլանավորի ծառայությունը. 
4. կառավարի հարաբերությունները սպառողների հետ: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Բացատրել մարքեթինգի էությունը և հիմունքները 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգի էությունը և հիմունքները, 

բ. ճիշտ է սահմանում մարքեթինգի նպատակները, 

գ. ճիշտ է սահմանում մարքեթինգային պլանավորման սկզբունքները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում մարքեթինգային հետազոտությունների մեթոդները։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գրավոր քննության հարցաշար, որի միջոցով կստուգվեն սովորողի տեսական գիտելիքները: 

Սովորողին կտրվի առաջադրանք ̀ներկայացնել շուկայագիտության հիմնական հասկացությունները, 

գործունեության հիմնական սկզբունքները, ուղղությունները, գործառույթները: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պլանավորման գործընթացի հիմնական փուլերը, 

ընտրում է հետազոտման ճիշտ մեթոդ, հիմնավորում այն և ճիշտ է պատասխանում հարցերի 80%-ին: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Մարքեթինգի հիմնական նպատակները և պլանավորման սկզբունքները: 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում մասնագիտական 

գրականությունից ստացած գիտելիքների և պրակտիկայի ընթացքում ձեռք բերած ունակությունների, 

դրանց գործնական կիրառությամբ ստացած կարողությունների հիման վրա: Ուսումնառությունն իր մեջ 

պետք է ընդգրկի նաև հաջողված պատմությունների ուսումնասիրում: Անհրաժեշտ է ունենալ 

գրականություն, պայմանական շուկայի տեղաբաշխման սխեմա, ինտերնետ կապով համակարգիչ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կատարում միջավայրի (սպառողի, հաճախորդի, մրցակիցների, կազմակերպության) 

վերլուծություն, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ընկերության առաջնայնությունը, 

գ. ճիշտ է կատարում շուկայի սեգմենտավորում, 

դ. ճիշտ է առանձնացնում «նպատակային շուկան», 

ե. ճիշտ է սահմանում ծառայության նպատակակետը, 

զ. ճիշտ է մշակում մարքեթինգային համակարգը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գործնական առաջադրանք և տեսական հարցեր, որի թեման է` Հետազոտել պայմանական շուկան, 

վերլուծել ստացված արդյունքները և ընդունել որոշում: Լրացուցիչ հարցերը տրվում են պարզաբանումների 

նպատակով: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը հետազոտման ժամանակ օգտագործել է 

մարքեթինգի բոլոր հնարքները` հատվածավորում, նպատակային հատվածների ընտրություն, ապրանքի 

դիրքավորում և այլն: Արդյունքից ելնելով ընդունել է տրամաբանական որոշում: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական նպատակներն ու ուղղությունները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում տեսական ուսուցման և 

պրակտիկայի ընթացքում ստացած կարողությունների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ գրականություն, 

ինտերնետ կապ, մարքեթինգային տեղեկատվության աղբյուրներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Պլանավորել ծառայությունը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է որոշում առաջադրված պայմանական ընկերության օպտիմալացման ռազմավարությու-

նը, 

բ. ճիշտ է գծում բիզնես փաթեթի մատրիցան, 

գ. ճիշտ է գծում շուկայի դիրքի սխեման, 

դ. ճիշտ է որոշում ամենաարդյունավետ սեգմենտը, 

ե. առաջադրված օրինակում ճիշտ է տարբերակում է տվյալ ծառայությունը նմանատիպ այլ ծառա-

յություններից̀ օգտագործելով շուկայում ծառայության դիրքի ամրապնդման ստանդարտները, 

զ. ճիշտ է նկարագրում ապրանքանիշի ռազմավարությունը, 

է. ճիշտ է ներկայացնում ռեգիոնալ ապրանքանիշի հասկացությունը և բերում է օրինակներ։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գործնական աշխատանք և բանավոր հարցեր, որի թեման է` Պլանավորել ապրանքի շարժը կոնկրետ 

շուկայի օրինակով: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է պատկերացնում գնային 

քաղաքականությունը շուկայում, հաշվի է առնում մրցակիցներին, մրցակցության ազդեցությունը և 

սպառողների գնողունակությունը: Բանավոր հարցերը տրվում են պարզաբանումների նպատակով: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Ծառայությունների պլանավորման հիմնական նպատակները, կազմակերպումը, 

առանձնահատկություն-ները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում տեսական ուսուցման և 

պրակտիկայի ընթացքում ստացած կարողությունների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ գրականություն, 

ինտերնետ կապ, մարքեթինգային տեղեկատվության աղբյուրներ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կառավարել հարաբերությունները սպառողների հետ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կատարում ապրանքի արժեքի սահմանման գործընթացը, 

բ. ճիշտ է սահմանում սպառողի կողմից գնման գործընթացը, 

գ. առաջադրված օրինակում ճիշտ է նկարագրում վաճառքի խթանման համակարգը և փուլերը, 

դ. առաջադրված օրինակում ճիշտ է կազմում հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառա-

վարման համակարգ, 

ե. ճիշտ է գծում Պարետոյի դիագրամը և կատարում վերահսկման վերլուծություն։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գրավոր քննության հարցաշար, որի կառուցման ընթացքում հաշվի առնել հետևյալ թեմաները. 

գովազդի կազմակերպում, խոսքի կուլտուրայի և էթիկայի նորմերի պահպանման կարևորությունը, 

սպառողների շահերից բխող թույլատրելի զիջումներ, հաճախորդ չկորցնելու խնդիրը և այլն: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Սպառողների հետ հարաբերությունների կազմակերպումը և իրականացումը, կառավարման 

համակարգի ներդրման առանձնահատկությունները: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում արտադրական 

պրակտիկայի ընթացքում կատարած հետազոտությունների և ստացած կարողությունների հիման վրա: 

Անհրաժեշտ է ունենալ գրականություն, պրակտիկայի հաշվետվություններ, մարքեթինգային 

տեղեկատվության աղբյուրներ, ինտերնետ կապ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀   4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ 4-10-011 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ պոլիգրաֆիական արտադրության, 

մեքենասարքավորումների շահագործման, տեղակայման և կարգավորման գործառույթներում մենեջմենթի 
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առանձնահատկությունների, կազմակերպության կառավարման տարբեր ձևերի, նրա ռեսուրսների, 

դրամավարկային և հարկային քաղաքականության մասին, ինչպես նաև ձևավորել տնտեսական 

տեղեկատվության կիրառման կարողություններ։  

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 40 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 50 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի 

գնահատման ցուցանիշները. 

2. բացատրի գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները. 

3. կազմի բիզնես-պլան. 
4. ներկայացնի հարկային և մաքսային օրենսդրության, հաշվարկի հարկերը. 

5. ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի 

գնահատման ցուցանիշները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում պոլիգրաֆիական մեքենասարքավորումների 

շահագործման, տեղակայման և կարգավորման աշխատանքում օգտագործվող ռեսուրսների 

կազմը,  

բ. ճիշտ է բնութագրում նյութական ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման 

մակարդակը,  

գ. ճիշտ է բնութագրում աշխատանքային ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման 

մակարդակը,  

դ. ճիշտ է բնութագրում պոլիգրաֆիական մեքենասարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման աշխատանքում ֆինանսական ռեսուրսները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Բանավոր հարցումներ, թեսթեր, ինքնուրույն աշխատանք ̀որոշակի հանձնարարությամբ: Ստորև 

բերվում են այս արդյունքի հետ կապված որոշակի հարցերի բացատրություններ. 

ա. հիմնական արտադրական ֆոնդեր ̀

- շենքեր, 

- կառույցներ, 

- փոխանցող հարմարանքներ, 

- մեքենաներ և սարքավորումներ, 

- տրանսպորտային միջոցներ, 

- արտադրական և տնտեսական գույք և այլ հիմնական ֆոնդեր. 

բ. հիմնական արտադրական ֆոնդերի հետ կապված հիմնական հասկացությունները ̀

- գնահատում, 

- ամորտիզացիա. 

գ. հիմնական ֆոնդերի օգտագործման մակարդակը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշներ ̀

- էքստենսիվ ցուցանիշներ, 

- ինտենսիվ ցուցանիշներ, 
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- ինտեգրալ ցուցանիշներ. 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե սովորողը առաջադրված թեսթերին պատասխանի, 

ընդհանուր առմամբ, ճիշտ, բանավոր հարցումների ժամանակ ցուցաբերի նյութի էական կարևորություն 

ներկայացնող մասերի իմացություն, իսկ ցուցանիշների հաշվարկները կատարի ճիշտ: Նա պետք է 

բացատրի, թե ինչ հետևանքներ կունենա ֆոնդերի օգտագործման մակարդակը բնութագրող այս կամ այն 

ցուցանիշի փոփոխությունը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական գրականություն, 

արտադրական իրավիճակների նմանակման նյութեր, հաշվարկներ կատարելու միջոցներ, 

թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարք, համակարգիչ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 10 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Բացատրել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է բացատրում գնի տարբեր մակարդակների կազմը և կապը,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը, 

գ. ճիշտ է մեկնաբանում անհատական գինը շուկայական գնի վերածվելու մեխանիզմը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Բանավոր հարցեր սովորողին̀ գնագոյացման ընդհանուր հասկացությունների, գնի էլեմենտների 

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանք որևէ արտադրանքի ինքնարժեքը և գինը հաշվարկելու, շահույթի 

գումարը որոշելու վերաբերյալ: Սովորողը պետք է ցույց տա գնագոյացման կոնկրետ իրավիճակներում 

ճիշտ կողմնորոշվելու ընդունակություն: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե բանավոր 

հարցադրումներին պատասխանելիս սովորողը հանդես է բերում մտքերը գրագետ և հիմնավոր 

ներկայացնելու ընդունակություն, իսկ հաշվարկները կատարում է ճիշտ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

գրականություն, մեթոդական նյութեր, թափանցաթերթիկներ, պրոյեկցիոն սարք: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կազմել բիզնես-պլան 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական մեքենասարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման գործառույթների պլանավորման համակարգը, դրա 

կառուցվածքը և հիմնական ցուցանիշները,  

բ. ճիշտ է բացատրում բիզնես պլանի դերը կազմակերպության գործունեության համար,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում բիզնես պլանի բովանդակությունը, 

դ. ճիշտ է կատարում շուկայի վերլուծության քայլերը` ըստ հաջորդականության, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները, 

զ. ճիշտ է հիմնավորում ներդրումների տնտեսական արդյունավետությունը, 

է. ճիշտ է կազմում մասնագիտությանը առնչվող բիզնես-պլան։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է̀ ըստ կատարման չափանիշների անհատական 

հանձնարարությունների ամփոփ ներկայացման հիման վրա: Յուրաքանչյուր սովորող պետք է 8-10 էջի 

սահմաններում ներկայացնի հանձնարարված թեմայի նյութը և պաշտպանի իր առաջարկները: Արդյունքի 

ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե առաջադրանքը գրագետ և հիմնավոր կատարվի: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և 

ուսումնական գրականություն, ուսուցողական նյութեր, գործնական աշխատանքների նյութեր, մեթոդական 

ցուցումներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Ներկայացնել հարկային և մաքսային օրենսդրության, հաշվարկել հարկերը 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է ներկայացնում հարկային և մաքսային օրենսդրությանը վերաբերող իրավական 

ակտերը, 

բ. ճիշտ է բացատրում հարկերի առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը և 

առանձնահատկությունները, 

գ. ճիշտ է հաշվարկում պոլիգրաֆիական արտադրության հարկերի գումարները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի, թեստային առաջադրանքի և 

գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Սովորողը պետք է, ընդհանուր առմամբ, ցուցաբերի հարկային և 

մաքսային հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ բավարար գրագիտություն և տիպային 

օրինակներում ճիշտ հաշվարկներ կատարի: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան 

հարկային օրենքների և դրանց կիրառման վերաբերյալ հրահանգներ, նախապատրաստված ուսուցողական 

նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի էությունը և խնդիրները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդների բովանդակությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական գործառույթներում կառավարչական որոշումների 

ընդունման տեսական հիմունքները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում կոլեկտիվի աշխատանքի կազմակերպման հիմունքները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի առանձնահատկությունները պոլիգրաֆիական 

արտադրության ոլորտում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե, ընդհանուր առմամբ, ընդունված են լինում 

որոշումներ, որոնց անհրաժեշտ հիմնավորում է տրված, ինչպես նաև կառավարման տեխնոլոգիաներին 

վերաբերող հարցերին գրագետ պատասխաններ է տրվում: 
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ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանք: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական և 

ուսումնական գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀   8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՈՐԱԿԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10- 012 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ արտադրության և ծառայությունների մատուցման 

տեսակի, կարգի, ձևի, որակի և այլ ցուցանիշների մասին, ինչպես նաև ձևավորել աշխատանքի և 

թողարկվող արտադրանքի որակը վերահսկելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 48 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 42 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար` սովորողը պետք է նախապես ուսումնասիրած ՊԱ-4-10-006 

մոդուլը։  

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ապահովի արտադրության և ծառայությունների մատուցման̀ սպառողի համար ընդունելի ո-

րակ. 

2. հսկի աշխատակիցների կողմից տեխնոլոգիական մեքենասարքավորումների, հարմարանքնե-

րի և գործիքների օգտագործման և պահպանման նորմերի կիրառումը, թողարկվող 

արտադրանքի որակի ապահովումը. 

3. հսկի աշխատակիցների կողմից հաճախորդների սպասարկման կուլտուրայի կանոնների պահ-

պանմանը. 

4. սահմանի ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության հայեցակարգ: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ապահովել արտադրության և ծառայությունների մատուցման̀ սպառողի համար ընդու-

նելի որակ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրանքի որակի ապահովման բաղադրիչները և 

դրանց փոխկապակցվածությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական արտադրանքի որակի ապահովմանն ուղղված 

հսկողության քայլերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում որակի հասկացությունը տարաբնույթ ծառայությունների պարագայում, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ծառայությունների նպատակայնությունը, արդյունքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում մատուցվող ծառայությունների որակի ապահովման եղանակներն ու մի-

ջոցները։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գործնական աշխատանք, որի թեման է` Բնութագրել կոնկրետ ձեռնարկության մատուցած 

ծառայությունների որակը և նշել նրա բարելավման ուղիները: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե 

սովորողը հանգամանորեն վերլուծել է իրականացվող արտադրության և/կամ մատուցվող 

ծառայությունների առանձնահատկությունները, արել է տրամաբանորեն հիմնավորված առաջարկներ: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Արտադրանքի որակը, նորոգման որակը, որակի կառավարման համակարգը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ գրականություն, 

տարածաշրջանի բնակչության էթնիկական կազմի վերաբերյալ տեղեկատվություն, տարածաշրջանում 

սպասարկող օբյեկտների բաշխման սխեման, ինտերնետ կապով համակարգիչ, ամսագրեր, լրագրեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  16 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 14 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Հսկել աշխատակիցների կողմից տեխնոլոգիական մեքենասարքավորումների, հարմա-

րանքների և գործիքների օգտագործման և պահպանման նորմերի կիրառումը, 

թողարկվող արտադրանքի որակի ապահովումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է նկարագրում տեխնոլոգիական սարքավորումների, հարմարանքների և գործիքների 

նպատակայնությունը, ծագման պատկանելիությունը, 

բ. ճիշտ է նկարագրում շահագործման և սպասարկման ամբողջ ընթացքում կիրառվող 

տեխնիկական պահանջները, դրանց անհրաժեշտությունն ու հետևելու կարգը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում որակի կառավարման միջազգային ISO ստանդարտը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Բանավոր հարց ու պատասխան: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը անթերի 

պատկերացնում է ձեռնարկության սարքավորումների, գույքի քանակը, նրանց տեխնիկական 

բնութագրերը, սպասարկման նորմատիվները: Պատկերացնում է իր պատասխանատվությունը` նշված 

հարցերի առնչությամբ ներքին կարգապահական կանոններին հսկելու հարցում: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Աշխատատեղի կազմակերպման հիմունքները, հիմնական տեխնոլոգիական սարքավորումները, 

հարմարանքները և գործիքները: Աշխատատեղի հարմարադասման նախընտրելի տարբերակը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում արտադրական 

պրակտիկայի ընթացքում ստացած գիտելիքների և կարողությունների հիման վրա: Անհրաժեշտ է ունենալ 

կազմակերպությունում օգտագործվող սարքավորումների և միջոցների տեխնիկական անձնագրային 

տվյալներ, հաշվապահական տվյալներ` սարքավորումների մաշվածքի և ծառայողական ժամկետների 
մասին: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Հսկել աշխատակիցների կողմից հաճախորդների սպասարկման կուլտուրայի կանոննե-

րի պահպանմանը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատող-հաճախորդ փոխհարաբերությունների 

առանձնահատկությունները մրցակցային պայմաններում, 
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բ. ճիշտ է բնութագրում «սպասարկման կուլտուրա» հասկացությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման ծառայության իրական պատկերի բացահայտմանն 

ուղղված հսկողության քայլերը։  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Քննական հարցաշար: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը գիտի յուրաքանչյուր 

աշխատակցի ծառայողական պարտականությունները, ուշադրություն է դարձնում աշխատակիցների 

արտաքին տեսքին, հագուստի դիզայնին: Աշխատանքի արդյունքում` հաճախորդը գոհ է կոլեկտիվի 

աշխատանքից: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Հաճախորդների սպասարկման կուլտուրայի հիմնական կանոնները և դրանց պահպանման 

անհրաժեշտությունը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում տեսական ուսուցման և 

արտադրական պրակտիկայի ընթացքում կատարած դիտարկումների արդյունքների հիման վրա: 

Անհրաժեշտ է ունենալ̀ բողոքի և առաջարկությունների գիրք, ձեռնարկության այցեքարտեր, ինտերնետ 

կապով համակարգիչ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Սահմանել ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության հայեցակարգ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման ամբողջ ընթացքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում սպասարկման գործընթացի փոխկապակցված օղակները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում իր և հաճախորդի շփման եզրերը, 

դ. ճիշտ է կազմում ծառայությունների ցանկը և մատուցման կարգը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Գործնական առաջադրանք, որի թեման է ̀Ոչ մեծ կազմակերպության համար կազմել 

ծառայությունների մատուցման որակի հսկողության հայեցակարգ: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, 

եթե փաստաթղթում ընդգրկված են որակի այնպիսի առանձնահատկություններ, ինչպիսիք են` 

հուսալիություն, ծառայության ժամկետի երկարակեցություն, ընկալելի որակ և այլն: 

ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 

Սպասարկման գործընթացի հիմնական օղակները և դրանց փոխկապակցվածությունը: 

Ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման հիմնական պահանջները և դրանց ապահովումը: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Արդյունքը ձեռք է բերվում տեսական ուսուցման և 

պրակտիկայի ժամանակ ձեռք բերված գիտելիքների ու կարողությունների հիման վրա: Անհրաժեշտ է 

ունենալ նորմատիվ փաստաթղթեր, գրականություն: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԼՈԳԻՍՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ-4-10- 013 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ լոգիստիկայի տեսական հիմունքների և ապարատի, 

լոգիստիկ համակարգերի, ֆունկցիոնալ ոլորտների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել լոգիստիկ 

աջակցության և ապահովման կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  54 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. կազմի լոգիստիկ համակարգ և շղթա. 

2. կազմակերպի, կառավարի և պլանավորի լոգիստիկան ձեռնարկությունում. 

3. կառավարի լոգիստիկայի ֆունկցիոնալ ոլորտները. 

4. կազմակերպի լոգիստիկայի աջակցությունը և ապահովումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Կազմել լոգիստիկ համակարգ և շղթա 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկայի նպատակը և «Լոգիստիկա» եզրույթի բացատրությունը և 

ծագումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկայի ձևավորման և զարգացման նախադրյալներն ու փուլերը,  

գ. ճիշտ է կազմում լոգիստիկ համակարգը և բացահայտում դրա տարրերի փոխադարձ կապերը, 

դ. ճիշտ է կազմում լոգիստիկ շղթան, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից լոգիստիկ հիմնական միտումները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկ 

համակարգերի դերը, գործառույթները, ճիշտ է կազմում լոգիստիկ շղթան:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լոգիստիկայի վերաբերյալ 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, լոգիստիկ շղթաների 

սխեմաներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կազմակերպել, կառավարել և պլանավորել լոգիստիկան ձեռնարկությունում  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կազմում ձեռնարկության կազմակերպչական կառուցվածքները, 
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բ. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկ անձնակազմի կառավարումը, պաշտոնական հրահանգները և 

պարտականությունները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկ ռազմավարությունը, 

դ. ճիշտ է կազմակերպում պլանավորումը լոգիստիկայում, 

ե. ճիշտ է կազմակերպում վերահսկումը լոգիստիկայում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկության կազմակերպչական կառուցվածքը, 

լոգիստիկ պլանավորման նշանակությունը և լոգիստիկ վերահսկման անհրաժեշտությունը, կոնկրետ 

օրինակի վրա:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լոգիստիկայի վերաբերյալ 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, ձեռնարկության 

կազմակերպչական կառուցվածքի, լոգիստիկ պլանավորման և վերահսկման վերաբերյալ սխեմաներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կառավարել լոգիստիկայի ֆունկցիոնալ ոլորտները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում սպառողների սպասարկման կազմակերպումը, 

բ. ճիշտ է կազմակերպում պաշարների կառավարումը, 

գ. ճիշտ է կազմակերպում գնումների, մատակարարումների և արտադրության կազմակերպումը, 

փոխադարձ կապերը, 

դ. ճիշտ է կազմակերպում պահեստային գործունեության կազմակերպումը, 

ե. ճիշտ է կազմակերպում պարտադրանքի սպառումը և բաշխումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պաշարների կառուցվածքը, գնումը, մատակարարումը 

և արտադրության կազմակերպումը, դրանց փոխադարձ կապերը կոնկրետ օրինակի վրա:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լոգիստիկայի վերաբերյալ 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, ձեռնարկության 

կազմակերպչական կառուցվածքի, պաշարների կառուցվածքի, գնումների մատակարարումների և 

արտադրության կազմակերպման վերաբերյալ սխեմաներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. Կազմակերպել լոգիստիկայի աջակցությունը և ապահովումը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կազմակերպում լոգիստիկայի տեղեկատվական ապահովումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկայի իրավական ապահովումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում լոգիստիկայի էկոնոմիկական (տնտեսական) ապահովումը, 

դ. ճիշտ է կազմակերպում լոգիստիկ ծախսերի կառավարումը։ 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում տեղեկատվական ապահովման նշանակությունը 

լոգիստիկայում, լոգիստիկայի տնտեսական ապահովման և ծախսերի կառավարման նշանակությունը 

կոնկրետ օրինակի վրա:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ լոգիստիկայի վերաբերյալ 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, լոգիստիկայի 

տեղեկատվական ապահովման սխեմաներ և պլակատներ, ծախսերի կառավարման սխեմաներ:  

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱ 4-10-014 

Մոդուլի նպատակը ̀

Այս մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ աշխատաշուկայի, արտադրական 

կազմակերպությունների և դրանց առանձին ստորաբաժանումների աշխատանքի կազմակերպման, 

վարձատրության համակարգի և այլ տարրերի մասին։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  54 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը. 

2. ներկայացնի աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հիմունքները, հաշվի 

աշխատավարձի նորմի մեծությունը. 

3. ներկայացնի կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման 

հիմունքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման 

կարգը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է բացատրում «կազմակերպություն» հասկացությունը, 

բ. ճիշտ է բնութագրում կազմակերպությունների տիպերը և դրանց տարբերիչ 

առանձնահատկությունները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողի իմացությունը ստուգվում է կոնկրետ հարցադրումների և թեսթի միջոցով: Ստորև բերվում են 

կազմակերպությունների դասակարգման տիպային հատկանիշները. 
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- ըստ գործունեության բնույթի, 

- ըստ չափերի, 

- ըստ սեփականության ձևի, 

- ըստ կապիտալի պատկանելության, 

- ըստ կազմակերպաիրավական ձևի: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե հարցերի և թեսթի պատասխանները հիմնական և կարևոր 

մասերում ճիշտ են, սակայն կարող են լինել նաև ոչ էական բացթողումներ և անճշտություններ: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների և գործնական աշխատանքների 

միջոցով: Ուսուցման համար անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական, մասնագիտական գրականություն, 

օրենսգրքեր, կազմակերպությունների տիպային կանոնադրություն, ցուցադրական նյութեր, պրոյեկցիոն 

սարք: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  8 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 2 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հիմունքները, հաշվել 

աշխատավարձի նորմի մեծությունը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման կարևորությունը 

աշխատանքի կազմակերպման համար,  

բ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի նորմերի տարրերը և հաշվում նորմի մեծությունը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման համակարգի տարրերի 

էությունը, 

դ. ճիշտ է բնութագրում աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողի իմացությունը ստուգվում և գնահատվում է բանավոր հարցադրումներով, տիպային 

գործնական առաջադրանքներով: Ստորև բերվում են որոշ հիմնական հասկացություններ ̀

- տնտեսապես ակտիվ բնակչություն, 

- զբաղված բնակչություն, 

- գործազուրկներ, 

- տարիֆային համակարգ, 

- աշխատանքի գործարքային վարձատրություն, 

- աշխատանքի ժամանակավարձային վարձատրություն: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը կարողանում է ճիշտ մեկնաբանել բոլոր կարևոր 

հասկացությունները և ճիշտ հաշվարկել կարևոր ցուցանիշների մեծություններ` ըստ տրված 

առաջադրանքի: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Դասախոսություն և գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և մեթոդական 

գրականություն, գործնական վարժությունների փաթեթներ, ցուցադրական նյութեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  16 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Ներկայացնել կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների 

կազմակերպման հիմունքները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է բացատրում արտադրական կազմակերպության պոլիգրաֆիական գործընթացի 

կազմակերպման ձևերը և ներկայացվող պահանջները, 

բ. ճիշտ է բացատրում կազմակերպության ստորաբաժանումների ձևավորման սկզբունքները,  

գ. ճիշտ է ներկայացնում հիմնական արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման 

հիմունքները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ արտադրամասերում գործընթացների կազմակերպման 

հիմունքները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Սովորողի իմացությունը գնահատելու համար անցկացվում են սեմինարներ, կատարվում գործնական 

վարժություններ: Սեմինարների ընթացքում բազմակողմանիորեն կարող են քննարկվել բազմաբնույթ 

հարցեր, որոնց ընթացքում ի հայտ է գալու ինչպես սովորողի փաստացի իմացությունը, այնպես էլ 

կողմնորոշվելու և միտքը հետևողականորեն շարադրելու կարողությունը: Գործնական վարժությունների 

կիրառմամբ կատարվելու են հիմնական ցուցանիշների հաշվարկները: Արդյունքը համարվում է ձեռք 

բերված, եթե հիմնական հարցերում սովորողը անսխալ է կողմնորոշվում, իսկ մանրամասները քննարկելիս 

կարող է որոշ բացթողումներ ունենալ: Հիմնական ցուցանիշների հաշվարկները պետք է անսխալ 

կատարվեն: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ և գործնական վարժություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, արտադրական կառուցվածքի սխեմաներ, գործնական 

վարժությունների օրինակներ, հաշվիչներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՆԱԽԱՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-001 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել նախատպագրական գործընթացներ իրականացնելու 

կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  72 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 24 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-006 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. իմանա նախատպագրական գործընթացների տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. 

2. կատարի նախատպագրական գործընթացները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Իմանալ նախատպագրական գործընթացների տեխնոլոգիական առանձնահատկու-

թյունները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում նախատպագրական գործընթացների դերն ու նշանակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրական հրատարակությունների տեսակները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում հրատրակության չափը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում հրատարակման թողարկումը, պոլիգրաֆիական չափսերը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում տպագրական հրատարակությունների տեսակները, 

հրատարակման թողարկումը և պոլիգրաֆիական չափսերը:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, պոլիգրաֆիական չափսերի վերաբերյալ 

դիդակտիկ նյութեր, հրատարակությունների տեսականի: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 16 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել նախատպագրական գործընթացները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է կատարում հավաքում և էջակապում, 

բ. ճիշտ է կատարում ուղղման աշխատանքները, 

գ. ճիշտ է կատարում գունաբաժանման գործընթացը, 

դ.  ճիշտ է ներկայացնում դասական տպագրության մեջ կիրառվող տպաձևերը և ստացման 

տեխնոլոգիան, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ տպագրության տպաձևը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում, հավաքում, 

էջակապում, գունաբաժանում: Ճիշտ է ընտրում և ներկայացնում օֆսեթ տպագրության տպաձևը: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ գունաբաժանման 

սարքավորումներ, պոլիգրաֆիական մեքենասարքավորումներ, հավաքման էջակապման հարմարանքներ և 

սարքավորումներ, օֆսեթ տպագրության նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  14 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 32 ժամ 
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ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-002 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ տպագրական գործընթացների, նրանց 

տարատեսակների և տպագրության իրականացման գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել 

տպագրական գործընթացի իրականացման տեխնոլոգիայի առանձին տարրեր կատարելու 

կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  126 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-006 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի տպագրության տեսակները. 

2. կատարի տպագրական գործընթացի իրականացման տեխնոլոգիայի առանձին տարրեր. 

3. բացատրի օֆսեթ տպագրության իրականացման տեխնոլոգիական առանձնահատկություն-

ները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել տպագրության տեսակները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տպագրության գործընթացները և դասակարգում դրանք, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում դասական տպագրական գործընթացները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում բարձր տպագրության տեխնոլոգիան, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում խորը տպագրության տեխնոլոգիան, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում հարթ տպագրության տեխնոլոգիան, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ տպագրության տեխնոլոգիան, 

է. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակակից տպագրական տեխնոլոգիաները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում դասական, բարձր, խորը, հարթ և օֆսեթ 

տպագրության տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

մեքենասարքավորումներ, դասական, բարձր, խորը, հարթ և օֆսեթ տպագրության նմուշներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  26 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 32 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել տպագրական գործընթացի իրականացման տեխնոլոգիայի առանձին 

տարրեր 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է որոշում ներկի և թղթի փոխհարաբերության որոշիչ հիմնական գործոնները և 

ղեկավարում դրանք, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ներկի` տպաձևին անցման գործընթացը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրվող նյութի թրջվելը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ներկի ներծծվելը տպագրվող նյութի մեջ և լավարկում այն,  

ե. ճիշտ է ներկայացնում տպագրվող նյութին ներկի կպչելը և լավարկում այն, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում ներկի տպաձևից միջանկյալ մակերևույթին անցման գործընթացը և 

լավարկում այն,  

է. ճիշտ է որոշում տպագրված շերտին ներկայացված պահանջները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ներկի` տպաձևին 

անցման գործընթացը, ներկի ներծծվելը և կպչելը տպագրվող նյութին: Ճիշտ է որոշում առաջադրված 

տպագրված շերտին ներկայացվող պահանջները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

մեքենասարքավորումներ, դասական, բարձր, խորը, հարթ և օֆսեթ տպագրության նմուշներ, 

տպագրական ներկերի, նյութերի տեսականի, ստուգիչ օժանդակ սարքավորումներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 24 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Բացատրել օֆսեթ տպագրության իրականացման տեխնոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ տպագրության տեխնոլոգիան, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում դեկելի դերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ներկող հանգույցում ներկի տեղափոխման տեխնոլոգիան, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում խոնավացնող հանգույցի դերը և աշխատանքը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում ճնշման դերը տպող հանգույցում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ներկող խոնավացնող հանգույցների նշանակությունը, 

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը, ճնշման դերը տպող հանգույցում:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական տարբեր 

մեքենասարքավորումներ, տպագրական արտադրատեսակների նմուշներ, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 



 59 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՎԵՐՋՆԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-003 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ վերջնամշակման գործընթացների, նրանց 

տարատեսակների և տպագրության իրականացման գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել 

դրանց առանձին տարրերի իրականացման կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-006 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի վերջնամշակման աշխատանքների տեխնոլոգիական առանձնահատկութ-

յունները և կատարի դրանց առանձին տարրեր. 

2. կատարի տետրերի բլոկերի կոմպլեկտավորում. 

3. կատարի գրքերի կազմում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել վերջնամշակման աշխատանքների տեխնոլոգիական առանձնահատկու-

թյունները և կատարել դրանց առանձին տարրեր 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում վերջնամշակման աշխատանքները, 

բ. ճիշտ է կատարում դակման գործընթացները, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում դրոշմատպման գործընթացը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ծալքագծման գործընթացը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում դրոշմադրվագման գործընթացը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում բրոշյուրակազմարարական աշխատանքների հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

է. ճիշտ է ներկայացնում գրքային և ամսագրային հրատարակությունների վերջնամշակման 

տեխնոլոգիական սխեման, 

ը. ճիշտ է կատարում ծալքի գործընթացները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում դակման, 

դրոշմապատման, ծալքագծման, դրոշմադրվագման գործընթացները, ճիշտ է ներկայացնում 

բրոշյուրակազմարարական, գրքային և ամսագրային հրատարակությունների վերջնամշակման 

տեխնոլոգիան: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ, օժանդակ նյութերի տեսականի, ուսումնական 
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համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, պատրաստի արտադրատեսակներ 

նմուշներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  22 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 32 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել տետրերի բլոկերի կոմպլեկտավորում 

Կատարման չափանիշները̀ 

ա. ճիշտ է կատարում ծալված տետրերի ստացման գործընթացը, 

բ. ճիշտ է կատարում ծալված տետրերի լրացուցիչ տարրեր միացնելու դերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ֆորզացի դերը, տեսակները ամրացման եղանակները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում ներդիրների տեսակները և կատարում ամրացումները, 

ե. ճիշտ է կատարում բլոկերի կոմպլեկտավորումը և տետրերի հերթականության ճշտության 

վերահսկում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում բլոկների 

կոմպլեկտավորում և տետրերի հերթականության ճշտության վերահսկում: Անվտանգության տեխնիկայի 

կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ, օժանդակ նյութերի տեսականի, ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, պատրաստի արտադրատեսակներ 

նմուշներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀  8 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Կատարել գրքերի կազմում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում գրքերի կազմերի դերը, նշանակությունը և տեսակները, 

բ. ճիշտ է հաշվարկում կազմերի և նրանց բաղադրիչների չափերը, 

գ. ճիշտ է կատարում փափուկ կազմերի պատրաստում, 

դ. ճիշտ է կատարում կոշտ կազմերի պատրաստում, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում գրքերի կազմման գործընթացի տեխնոլոգիան, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում բլոկների կոմպլեկտավորման եղանակները, տետրերի հերթականության 

ճշտության վերահսկումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական կատարման հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է հաշվարկում կազմերի և դրանց բաղադրիչների չափսերը, ճիշտ է 

պատրաստում կոշտ և փափուկ կազմերը, կոմպլեկտավորումը, բլոկները և վերահսկում տետրի 

հերթականության ճշտությունը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր 

պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ, կոշտ և փափուկ կազմերի, օժանդակ նյութերի տեսականի, 
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ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, պատրաստի 

արտադրատեսակներ նմուշներ, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀   4 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-004 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ կատարման հմտություններ պոլիգրաֆիական 

արտադրությունում կիրառվող ժամանակից մեքենաների և սարքավորումների շահագործման վերաբերյալ, 

ինչպես նաև ձևավորել օֆսեթ մեքենա շահագործելու կարողություն։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  126 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 72 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱՀՄ-4-10-002 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի ժամանակակից տպագրական մեքենա-սարքավորումների կառուցվածքային 

առանձնահատկությունները և աշխատեցնի տիգելային մեքենան. 

2. շահագործի օֆսեթ մեքենան: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել ժամանակակից տպագրական մեքենա-սարքավորումների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և աշխատեցնել տիգելային մեքենան 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ժամանակից օֆսեթ մեքենայի աշխատանքի առանձնահատկություն-

ները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում հարթ տպագրական մեքենայի աշխատանքը և ընդհանուր կառուցվածքը, 

գ. ճիշտ է աշխատեցնում տիգելային մեքենան։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ և հարթ 

տպագրության մեքենաների կառուցվածքային առանձնահատկությունները, ճիշտ է աշխատեցնում 

տիգելային մեքենան: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ տպագրական գործընթացի 

մեքենասարքավորումներ, դրանց առանձին հանգույցների, մեքենամասերի և մեխանիզմների տեսականի և 

նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 
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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում̀  12 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 12 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Շահագործել օֆսեթ մեքենան 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի ներկող հանգույցի կառուցվածքը և շահագործումը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի խոնավացնող հանգույցի կառուցվածքը և 

շահագործումը, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի տպող հանգույցի կառուցվածքը և շահագործումը, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի թուղթ մատուցող հանգույցի կառուցվածքը և 

շահագործումը, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում օֆսեթ մեքենայի թուղթը հեռացնող հանգույցի կառուցվածքը և 

շահագործումը, 

է. ճիշտ է շահագործում օֆսեթ մեքենան և կատարում տպաքանակի տպագրում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է շահագործում օֆսեթ 

տպագրության մեքենան, կատարում տպաքանակի տպագրում, ապահովելով անհրաժեշտ որակը: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ տպագրական գործընթացի 

մեքենասարքավորումներ` օֆսեթ տպագրության մեքենա, դրանց առանձին հանգույցների, մեքենամասերի 

և մեխանիզմների տեսականի և նմուշներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, 

տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ, 

օֆսեթ տպագրության արտադրանքի տեսականի: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  42 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 60 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՎԵՐՋՆԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-005 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել պոլիգրաֆիական արտադրությունում կիրառվող 

վերջնամշակման գործընթացներ իրականացնելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում̀ 36 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱՀՄ-4-10-002 և ՊԱՀՄ-4-10-

003 մոդուլները։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀
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1. ներկայացնի վերջնամշակման գործընթացներում կիրառվող կտրող սարքերի կառուցվածքը և 

աշխատանքի սկզբունքները. 

2. շահագործի ծալող սարքերը. 

3. շահագործի վերջնամշակման գործընթացներում հավաքող, կարող մեքենա-սարքավորումները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել վերջնամշակման գործընթացներում կիրառվող կտրող սարքերի 

կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքները  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում միակողմանի կտրող դանակի կառուցվածքը և շահագործումը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում եռակողմ կտրող դանակի աշխատանքը և շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում միակողմանի և 

եռակողմ կտրման աշխատանքները` առաջադրանքին համապատասխան, ապահովելով անհրաժեշտ 

որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ, մոդելներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  6 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Շահագործել ծալող սարքերը 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է շահագործում դանակավոր ծալող հանգույցը, 

բ. ճիշտ է շահագործում պարկուճավոր ծալող հանգույցը, 

գ. ճիշտ է շահագործում ներկայացնում կոմբինացված ծալող սարքը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում ծալող հանգույցի 

շահագործումը, ապահովելով անհրաժեշտ որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը 

պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ, մոդելներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  10 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. Շահագործել վերջնամշակման գործընթացներում հավաքող, կարող մեքենա-

սարքավորումները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է շահագործում ինքնադասիչների կառուցվածքը և շահագործումը, 

բ. ճիշտ է շահագործում հավաքող մեքենաների կառուցվածքը և շահագործումը, 

գ. ճիշտ է շահագործում սոսնձող մեքենաների կառուցվածքը և շահագործումը, 

դ. ճիշտ է շահագործում թելակար իրականացնող մեքենաների կառուցվածքը և շահագործումը, 

ե. ճիշտ է շահագործում մետաղալարով կարող մեքենաների կառուցվածքը և շահագործումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է շահագործում սոսնձող, թել-կար 

իրականացնող, մետաղալարով կարվող մեքենաները, ապահովելով աշխատանքի անհրաժեշտ որակը: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ վերջնամշակման 

գործընթացների մեքենասարքավորումներ` սոսնձող, թել-կար իրականացնող, մետաղալարով կարող 

մեքենաներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  20 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 40 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՖԼԵՔՍՈ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ-4-10-006 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ ֆլեքսոգրաֆիական տպագրության 

տեխնոլոգիական առանձնահատկությունների, մեքենաների և տպաձևերի մասին։ 

Մոդուլի տևողությունը ̀   90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱ-4-10-006 մոդուլը։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. բացատրի ֆլեքսոգրաֆիական տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները. 

2. ներկայացնի ֆլեքսոգրաֆիական մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Բացատրել ֆլեքսոգրաֆիական տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական տպագրական տեխնոլոգիան, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական տպաձևի պատրաստման տեխնոլոգիան, 
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գ. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական ներկերի առանձնահատկությունները, 

դ. ճիշտ է ներկայացնում տպագրվող նյութերին ներկայացվող պահանջները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսո տպաձևերի պատրաստման տեխնոլոգիական 

առանձնահատկությունները, օգտագործվող ներկերը և տպագրվող նյութերի ներկայացվող պահանջները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլեքսո տպագրական 

մեքենա, մոդելներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, ֆլեքսո տպագրության նմուշներ, 

մեքենաներում և սարքերում օգտագործվող հիմնական մեքենամասերի տեսակներ և մոդելներ, 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  20 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 6 ժամ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Ներկայացնել ֆլեքսոգրաֆիական մեքենայի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը  

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական տպագրական մեքենան, նրա հիմնական 

տեսակները և ընդհանուր կառուցվածքը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական տպագրական մեքենայի տպող հանգույցի 

ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում ֆլեքսոգրաֆիական տպաձևի գլանները և աշխատանքը, 

դ. ճիշտ է աշխատեցնում ֆլեքսոգրաֆիական տպագրական մեքենան և կատարում տպաքանակի 

տպագրում։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է շահագործում ֆլեքսո 

տպագրական մեքենան, կատարում անհրաժեշտ տպաքանակի տպագրում, ապահովելով անհրաժեշտ 

որակը: Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլեքսո տպագրական 

մեքենա, մոդելներ, դասակարգման և մակնիշման պլակատներ, ֆլեքսո տպագրության նմուշներ, 

մեքենաներում և սարքերում օգտագործվող հիմնական մեքենամասերի տեսակներ և մոդելներ, 

ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  34 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 30 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ̀«ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ 

ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ̀   ՊԱՀՄ -4-10-007 

Մոդուլի նպատակը ̀

Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների 

տեխնիկական վիճակի գնահատման չափանիշների, տեխնիկական վիճակի փոփոխման և 

շահագործական պայմանների, տեխնիկական սպասարկման վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել դրանց 

պահպանման, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ նորոգման կարողություններ։  
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Մոդուլի տևողությունը ̀  90 ժամ 

- տեսական ուսուցում ̀ 54 ժամ 

- գործնական ուսուցում ̀ 36 ժամ 

Մուտքային պահանջները ̀

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է յուրացրած լինի ՊԱՀՄ-4-10-004 ՊԱՀՄ-4-10-

005 մոդուլները։ 

Ուսումնառության արդյունքները ̀

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո սովորողը պետք է ̀

1. ներկայացնի պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակի և 

աշխատունակության գնահատման հիմունքները, կատարի մեքենաների և սարքավորումներ 

պահպանում. 

2. կատարի պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և 
ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ: 

Մոդուլի գնահատման կարգը ̀

Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման 

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Ներկայացնել պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական 

վիճակի և աշխատունակության գնահատման հիմունքները, կատարել մեքենաների և 

սարքավորումներ պահպանում 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների որակը, 

տեխնիկական վիճակը և աշխատունակությունը, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական վիճակի գնահատման չափանիշները, 

գ. ճիշտ է բացատրում շահագործման ընթացքում տեխնիկական վիճակի փոփոխման հիմնական 

պատճառները,  

դ. ճիշտ է ներկայացնում մերժերի դասակարգումը և հիմնական պատճառները, 

ե. ճիշտ է ներկայացնում հուսալիության հիմնական ցուցանիշները,  

զ. ճիշտ է կատարում մեքենաների և սարքավորումներ պահպանումը։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Արդյունքը համարվում է 

ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է ներկայացնում պոլիգրաֆիական մեքենայի տեխնիկական վիճակի 

գնահատման չափանիշները, տեխնիկական վիճակի փոփոխման պատճառները, մերժերի հիմնական 

պատճառները և հուսալիության հիմնական ցուցանիշները:  

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, մեքենասարքավորումների առանձին 

հանգույցների, ագրեգատների և մեքենամասերի շահագործված և խոտանված նմուշներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  18 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 8 ժամ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. Կատարել պոլիգրաֆիական մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական 

սպասարկման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշները ̀

ա. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկման համակարգի դերը, ներկայացվող 

պահանջները, սկզբունքները, 

բ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական սպասարկման տերմինները, հասկացությունները և 

նորմատիվ փաստաթղթերը, 

գ. ճիշտ է ներկայացնում տեխնիկական արատորոշման նշանակությունը, մեթոդները և 

գործընթացները, 

դ. ճիշտ է կատարում ամենօրյա տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները, 

ե. ճիշտ է կատարում պլանային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները, 

զ. ճիշտ է ներկայացնում մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգման կազմակերպման 

և կատարման տեխնոլոգիական գործընթացները։ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑԸ 

Արդյունքի գնահատումը կատարվում է հարց ու պատասխանի, ինչպես նաև գործնական կատարման 

հիման վրա: Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե սովորողը ճիշտ է կատարում ամենօրյա և 

պլանային տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները: Ճիշտ է ներկայացնում 

մեքենասարքավորումների ընթացիկ նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացները: Անվտանգության 

տեխնիկայի կանոնների պահպանումը պարտադիր պայման է: 

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ 

Տեսական ուսուցում, գործնական պարապմունքներ: Անհրաժեշտ է ունենալ պոլիգրաֆիական 

մեքենասարքավորումներ, ամենօրյա և պլանային տեխնիկական սպասարկման համար անհրաժեշտ 

նյութեր, գործիքներ, սարքավորումներ, ընթացիկ նորոգման համար անհրաժեշտ հարմարանքներ, 

մեխանիզմներ, ուսումնական համապատասխան գրականություն, տեղեկատուներ, տեսաֆիլմեր, 

անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանման հրահանգներ: 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԺԱՄԱՔԱՆԱԿԸ 

Տեսական ուսուցում ̀  36 ժամ 

Գործնական պարապմունք  ̀ 28 ժամ 

 

 
 
 
 
 
 


