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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝   3   տարի 

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝   առկա                                        

 
I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն 
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ընդա

մենը 

 

1                                                            

2               ◊ ◊ : 
= = =               

   ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ :   = = = = = = = = 31 2 8   11 52 

3              
◊ ◊ ◊ : 

= = =         
   : X X X X X X X X X X X X = = = = = = = = 

24 2 15   11 52 

4              
◊ ◊ ◊ : 

= = =            
 

: X X X X X X X X X III III = = = = = = = = 
25 2 12  2 11 52 

Ընդամենը                                                 80 6 35  2 33 156 
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  III  = 

 Տեսական 

 ուսուցում 
 

 

Ուսումնա-

կան  

պրակտիկա  

 տեսական 

ուսուցմամբ 

      Ուսումնական 

պրակտիկա  

  առանց տեսական 

ուսուցման 

Նախաավարտական, 

արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 

ամփոփում 
 

Նախապատրաստում 

ամփոփիչ պետական 

ատեստավորման  

Ամփոփիչ 

պետական                             

ատեստավո-

րում 
 

  Արձակուրդ, 

ամանոր և 

սուրբ ծնունդ 

 

 

 

 



III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 

 

N 

 
 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 
 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 
(ժամ) 

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. 
Ստու- 
գարք 

Կուրս 
աշխ. 

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

Ընդա-
մենը 

Այդ թվում 1-ին 
կիս. 
14 

շաբ 

2-րդ 
կիս. 
17 

շաբ. 

3-րդ 
կիս. 
13 

շաբ. 

4-րդ 
կիս. 
11 

շաբ. 

5-րդ 
կիս. 
13 

շաբ. 

6-րդ 
կիս 
12 

շաբ 

Տես. 
ուսուց. 

Լաբոր. և 
գործն. 
աշխ 

Սեմինար 
պարապ-

մունք 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

       
      

1.  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  1,2տ  72 54 18  36 36     

2.  Տնտեսագիտության հիմունքներ  1,2տ  54 31 23  26 28     

3.  Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  1,2տ  54 38 16  28 26     

4.  Իրավունքի հիմունքներ  2տ  36 19 17   36     

5.  Պատմություն  1,2տ  54 34 20  30 24     

6.  Ռուսաց լեզու  1,2տ  72 12 60  36 36     

7.  Օտար լեզու  1,2տ  72 16 56  36 36     

8.  Ֆիզկուլտուրա  1-6տ  160 2 158  28 34 26 22 26 24 

9.  Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  4տ  36 22 14     36   

10.  Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 

 6տ  
28 

24 4  
  28    

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  21  638 252 386  220 256 54 58 26 24 

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1.  Հաղորդակցություն  1տ  36 10 26  36      

2.  Անվտանգություն և առաջին օգնություն  1տ  36 12 24  36      

3.  Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր 

հմտություններ 

 
1տ 

 
36 10 26 

 
36      

4.  Համակարգչային օպերատորություն    36 4 32  36      

5.  Ձեռներեցություն  5տ  72 22 50      72  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  4  216 58 158  144    72  

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Ճարտարագիտական գրաֆիկա  1տ  48 12 36  48      

2.  Էկոնոմիկա  և կառավարում  2տ  72 36 36   72     

3.  Էլեկտրատեխնիկա  1տ  90 42 48  90      

4.  Կիրառական մեխանիկա  2տ  72 30 42   72     

5.  Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա 2   108 48 60   108     

6.  Էլեկտրատեխնիկական նյութերի ընտրություն  2տ  54 18 36   54     

7.  Չափագիտություն, ստանդարտացում  և 

սերտիֆիկացում 

3 
 

 
90 42 48 

 
  90    

8.  Ավտոմատիկայի հիմունքներ 5   72 36 36      72  

9.  Աշխատանքային գծագրերի և էլեկտրական 

սխեմաների մշակման կարողություններ 

 
3տ 

 
54 18 36 

 
  54    



10.  Ֆիզիկական մեծությունների փոխակերպումը 

էլեկտրական ազդանշանների 

 
3տ 

 
72 36 36 

 
  72    

11.  Սնուցման աղբյուրներ և փոխակերպիչներ 3   90 36 54    90    

12.  Փաստաթղթաշրջանառություն  2տ  48 16 32   48     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4 8  870 370 500  138 354 306  72  

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Բժշկական բազային տեսակի էլեկտրոնային չափիչ, 

ախտորոշիչ սարք 

3 
 

 
108 54 54 

 
  108    

2.  Ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքեր  4տ  108 54 54     108   

3.  Անդրաձայնային ախտորոշիչ սարքեր  5տ  90 36 54      90  

4.  Վիրահատարանի բազային տեսակի սարքեր 4   108 54 54     108   

5.  Վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի 

բաժանմունքներում օգտագործվող բազային տեսակի 

սարքեր 

5 

 

 

108 54 54 

 

    108  

6.  Ախտահանման նշանակության բազային տեսակի 

սարքեր 

 
5տ 

 
90 36 54 

 
    90  

7.  Վերականգնողական բազային տեսակի սարքեր  6տ  90 36 54       90 

8.  Վերանորոգման սարքերի և գործիքների կիրառում 6   90 36 54       90 

9.  Բժշկական բազային սարքավորումների վերանորոգում 6   108 54 54       108 

10.  Բժշկական բազային սարքավորումների սպասարկում 4   108 54 54     108   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6 4  1008 468 540    108 324 288 288 

5. ԸՆՏՐՈՎԻ    120         120 

 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    28    2 2  14 10  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10 37  2880 1148 1584  504 612 468 396 468 432 

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    300    50 50 50 50 50 50 

 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36 36 36 

 

 

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

  

N 

VII.  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

  

1.  Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում   1.   հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի 
2.  Տարիքային հոգեբանություն   2.   իրավունքի և սոցիոլոգիայի   
    3.   պատմության, քաղաքագիտության  
    4.   օտար լեզուների 
 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5.   էկոլոգիայի  
1.  Ուսումնական առանց տեսական ուսուցման 1-4 14 6.   ճարտարագիտական գրաֆիկայի 
2.  Արտադրական 6 12 7.  անհատական համակարգիչների 

3.  Նախաավարտական 6 9 8.  ուսուցման տեխնիկական միջոցների 
      
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  35  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 



 
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              

Հունիսի 22-ից հուլիսիս 05-ը շրջանում երկու համալիր քննություն ընդհանուր մասնագիտական և 
հատուկ մասնագիտական խմբերի մոդուլներից 

1.  էլեկտրատեխնիկայի 
2.   էլեկտրասարքավորումների և էլեկտրոնիկայի 
 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 

1.  էլեկտրատեխնիկական, մեխանիկափականագործական 
աշխատանքների 

 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1.  Մարզադահլիճ 
2.  Մարզահրապարակ 

 

 

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

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

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին  առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/  քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական 

աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։  Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝  

ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է  ուսումնամեթոդական  խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարությունը։  

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

երաշխավորած առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ  

ուսումնական խումբը  բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/ 

յուրահատկությունից։  Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ 

/անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/ 

տեսական դասընթացը կարող  է կազմակերպվել հոսքային  պարապմունքի  ձևով։  ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա 

սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։ 

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

հանձնաժողովների կողմից      ներկայացված  նախասիրական առարկաների ծրագիրը  հաստատում  է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 

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

ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։ 

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների 

ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի     ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային 

ժամանակացույցը կազմելիս: 

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

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

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

համապատասխան։ 



9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով  պլանով  նախատեսված ժամաքանակը։ 

Պրակտիկայի անցկացման  ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է 

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։ 

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

11. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ: 



 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-21-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային 

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:  

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝           10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝    26 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար, 

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում, 

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

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

իրականացման համար 

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

համար,   

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է  նպատակային հաղորդակցմանը,   

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

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

Ուսանողին կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու 



 

դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝  նպատակային   հաղորդակցման 

հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված իրավիճակում 

օգտագործում է հնարավորությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2  ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

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

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

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

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

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

Ուսանողին կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ  

զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է 

գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է  հստակ և 

նպատակային,  կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`            2 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

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

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

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,  

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,  

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,  

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ  նյութի:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի 

թեմայի շուրջ  կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,  կառաջադրվի թեմա, որի  վերաբերյալ տարբեր 

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ 

միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային 

ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

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

ընթացիկ իրավիճակներից։   

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ 

կատարում է հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում  

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

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



 

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

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

համար,  

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,   

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և 

դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ 

լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն 

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր 

(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման 

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

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

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

ցուցահանդեսներ և այլն),  

2) հավանական  գործընկերոջ  վերաբերյալ  հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

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

համար,  

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: 



 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի 

համար դրանց կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի 

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ 

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և 

հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու 

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

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-21-001 

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

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և 

աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների 

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝           12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները, 

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան, 

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



 

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները 

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

անհրաժեշտությունը,  

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

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, 

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 

10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:  

 Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,    

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, 

պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց 

խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման 

հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան 

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

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



 

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

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 

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

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև 

անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն  ուղղված միջոցառումներ։  

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

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           2 ժամ 

գործնական աշխատանք`  6 ժամ 

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

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,   

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

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները, 

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

ձևակերպումների կարգը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար 

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային 

ձևակերպումների բաղադրիչներ։  

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

հանձնարարությունները։  



 

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն  

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

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,  

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

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

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

գործողություններ,   

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

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

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

գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

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

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։    

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-21-001 

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

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 



 

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային 

փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել  համացանցից օգտվելու կարողությունները և 

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   32 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը, 

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր, 

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ, 

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն, 

6) աշխատի համացանցում: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը 

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,  

2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական 

պայմանները, 

3) օգտվում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,   

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, 

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 

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

9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:  

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



 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական 

սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից օժանդակ 

տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ Ուսանողին 

կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել  նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ բացելու, 

պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, 

առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ 

տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

գործնական  աշխատանք`   4 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 2  Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր  

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

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

3)   տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, 

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, 

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։ 

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում  գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական  աշխատանք`    4 ժամ 



 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ 

Կատարման չափանիշներ 1) աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,  

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,  

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,  

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու, 

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու 

գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության 

օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի 

վերածելը) և այլն։   

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում 

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 

2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, 

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

4) խմբավորում է  գրաֆիկական օբյեկտները, 

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ, 

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր 

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու,  խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու 

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։  



 

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական  աշխատանք`  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն  

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

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

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

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

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և 

տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և 

գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով  

նույն գործառույթը։  

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով 

թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։ 

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք`  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  6 Աշխատել համացանցում  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը, 

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 



 

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

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

ցանցերից),  

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

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

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների 

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել 

տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ 

հասցեականության։  

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-21-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության 

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության 

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը,  ընթացիկ  հաջողության հասնելու նախապայմանների 

ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, 

ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային 

խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            10 ժամ 



 

գործնական աշխատանք՝     26 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) փնտրի  և գտնի աշխատանք, 

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ, 

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը, 

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:    

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել  և գտնել աշխատանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,  

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

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

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),  

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

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

ընթացակարգերը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի 

իրավունքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, 

աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի 

վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական 

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

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

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

համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։    

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

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։  



 

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, 

պայմանագրեր և այլն),  տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             2 ժամ 

գործնական աշխատանք`    6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ    

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

հիմնական պահանջները, 

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

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու 

օրինակներ,  

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, 

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

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և 

ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում 

արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

իրավիճակ, որի ընթացքում «նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ 

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, 

որով հնարավոր կլինի գնահատել  նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ 

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

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

հանձնարարությունները։  

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`            2 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը 

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

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, 

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

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

դրսևորման,  

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, 

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

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ 

հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով 

պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի 

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

դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների 

գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։  

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

հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական  ուսուցում`         2 ժամ 

գործնական աշխատանք`    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները  

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

հաջողությունների հասնելու գործում, 



 

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը 

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

4)  ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության 

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, 

պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, 

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների 

պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի 

ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում: 

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

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Ձ-5-21-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բիզնես գործունեություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ  

գործնական հմտություններ: Դրանք ներառում են ինքնուրույն բիզնես կազմակերպելու և վարելու համար անհրաժեշտ 

գործողությունների իրականացման հմտություններ, որոնցում հաշվի է առնված ինչպես գործարար ոլորտին հատուկ 

սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները    

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝  22 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլի 1 և 2 ուսումնառության արդյունքներն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ 



 

պետք չէ: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի 

մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն 

համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:  

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

2) ներկայացնի կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը 

3) կատարի շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

4) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատի օգտագործման արդյունավետությունը 

5) կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորի ապրանքի /ծառայության/ գինը 

6) մշակի բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

7) հաշվի հարկեր, տուրքեր, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես-գործունեության էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) բիզնես-գործունեության տեսլականը, նպատակը և ռազմավարությունը ճիշտ է սահմանում, 

3) բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի անձնային հատկանիշների կարևորությունը հիմնավորում է, 

4) բիզնես-գործունեության համար սեփական հնարավորությունների գնահատումը ճիշտ է, 

5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

6) բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացի բաղադրիչների իմաստը ճիշտ է մեկնաբանում, 

7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները, 

8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և անհատական գործնական առաջադրանքների 

հիման վրա: Քննարկումների ընթացքում բացահայտվում է բիզնես-գաղափարի և բիզնես-գործունեության հիմնական 

հասկացությունների վերաբերյալ ուսանողների յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով նրանք ըստ իրավիճակի ներկայացնում և հիմնավորում են կոնկրետ բիզնես-

գաղափար, որոշակիացնում են իրենց նախընտրած գործունեության տեսակը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 



 

Բիզնես-գաղափարը որպես բիզնես-գործունեության մեկնակետ, դրա ձևավորման նախադրյալները: Բիզնես-

գաղափարի իրատեսությունը հիմնավորող ցուցիչները: Օրենսդրական դաշտի պահանջները հաշվի առնելու 

կարևորությունը: Գործարար միջավայրի օբյեկտիվ գնահատման կարևորությունը և մոտեցումները: Սեփական 

գործարար հնարավորությունների բացահայտումը և անաչառության կարևորությունը: Բիզնես-գործունեության համար 

նախընտրելի ոլորտի ընտրությունը: Տեսլականի, նպատակի և ռազմավարության հստակ և հիմնավորված 

ձևակերպումը: Վերջնական բիզնես-գաղափարի գնահատումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է 

հիմնավորված եզրահանգումներ անելու ունակություն, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ներկայացնում 

է տվյալ իրավիճակում առավել նախընտրելի ու հիմնավորված լուծումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքների 

անհրաժեշտ փուլերում անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան՝ հետագա քննարկման ուղղությունները 

ձևավորելու համար: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ֆլիպչարտ, գունավոր թղթեր, ամրակներ, տարբեր գույնի մարկերներ, ուսուցողական 

իրավիճակների նկարագրեր, բիզնես-գաղափարների հաջողված օրինակներ, տեսլականի, նպատակի և 

ռազմավարության ուսուցողական ձևակերպումներ՝ նաև ոչ հստակ ձևակերպված: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության կազմակերպչա-իրավական ձևերի բնութագիրը ճիշտ է, 

2) կազմակերպության աշխատանքը կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների ընկալումը ճիշտ է, 

3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է, 

5) կազմակերպության կառավարման անհրաժեշտությունը և խնդիրները ճիշտ է մեկնաբանում, 

6) կառավարման ֆունկցիաների բնութագրերը ճիշտ է, 

7) կառավարման ոճերի բնութագրերը ճիշտ է, 

8) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ է, 

9) աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր է, 

10) աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է, 



 

11) կազմակերպության կառավարմանն առընչվող փաստաթղթերի ձևավորումը ամբողջական և հիմնավոր է, 

12) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է, 

13) կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների և գործնական հանձնարարականների հիման 

վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվում է տարբեր կազմակերպչա-իրավական ձև ունեցող կազմակերպությունների, դրանց 

կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով ուսանողը պետք է տրված պայմաններին համապատասխան կազմի տարբեր 

փաստաթղթեր: Գործնական հանձնարարությունները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ 

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական 

կարգավորումը: Կազմակերպության կանոնադրությունը: Կազմակերպության կառավարման խնդիրները, 

ֆունկցիաները: Կառավարման ոճերը, դրանց առանձնահատուկ գծերը: Կառավարման ապարատի կառուցվածքը, 

ստորաբաժանումները: Կառավարման բաժինների առանձնացման սկզբունքները: Աշխատանքի բաժանման 

անհրաժեշտությունը, աշխատատեղերի ձևավորման մոտեցումները տարբեր մեծության կազմակերպություններում: 

Կազմակերպության փաստաթղթային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, փաստաթղթերի ձևավորման կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքները կատարվում է հիմնականում ճիշտ, 

ոչ էական թերություններով, իսկ գործնական առաջադրանքները տրված պայմաններին համապատասխան 

կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: ՈՒսուցման ընթացքում 

անհրաժեշտ է կիրառել առանձին իրավիճակների խմբային քննարկումներ: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, տարբեր փաստաթղթերի նմուշներ, առանձին 

կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման, աշխատողների ֆունկցիաների սահմանման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում «շուկա» հասկացությունը, 

2) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 



 

3) շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է, 

4) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում, 

5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է, 

6) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ է, 

7) շուկայի վրա ազդող գործոնների և գնորդի վարքագծի գնահատումը ճիշտ է, 

8) շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է, 

9) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է, 

10) մարքեթինգի գաղափարների /4P և 7P/ նշանակությունը ճիշտ է բացահայտում, 

11) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված է:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքների, խմբային քննարկումների և գործնական 

հանձնարարությունների հիման վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվելու է շուկայի վերաբերյալ հիմնական 

հասկացությունների ճիշտ ընկալման ուսանողի կարողությունը, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նա 

կատարելու է իրավիճակին համապատասխան եզրահանգումներ /հնարավորության դեպքում կարող են օգտագործվել 

նաև ուսանողների ինքնուրույն դիտարկումների ու հետազոտությունների արդյունքները/: Արդյունքները անհրաժեշտ է 

քննարկել խմբում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Շուկայի բնութագիրը: Շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղղությունները: Շուկայի 

հետազոտության գործընթացը: Շուկայական պահանջարկի գնահատումը: Շուկայի վրա ազդող գործոնները, գնորդի 

վարքագիծը: Մրցակցություն, դրա գնահատումը: Շուկայի հատվածավորումը: Մարքեթինգի 4 և 7 P-երը: 

Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և մշակման կարևորությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը թեստային և գործնական առաջադրանքները ընդհանուր 

առմամբ ճիշտ է կատարում, իսկ խմբային քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է իրավիճակին հիմնավորված 

արձագանքելու ունակություններ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ամբողջ ուսուցման 

ընթացքում ըստ իրավիճակների անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան: 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, շուկայական իրավիճակների նկարագրեր, տիպական իրավիճակներում 

առավել հիմնավորված լուծումների օրինակներ, գործնական կիրառություն ունեցող փաստաթղթերի նմուշներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը և կառուցվածքը ճիշտ է բացահայտում, 

2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորում է, 

3) նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ է, 

4) աշխատանքային ռեսուրսների բնութագիրը և դրանց առընչվող ցուցանիշների մեկնաբանությունը ճիշտ է, 

5) աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը ճիշտ է բացատրում, նորմաների մեծության ձևավորման 

մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում, 

6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է, 

7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության  հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր է, 

9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և 

արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, 

10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների 

եզրահանգումները հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է ըստ ռեսուրսների տարբեր խմբերի հաշվել առավել ընդհանուր նշանակություն 

ունեցող ցուցանիշները: Նպատակահարմար է գործնական առաջադրանքները հանձնարարել փուլերով՝ ըստ 

ռեսուրսների խմբերի: Քննարկումների ընթացքում նրանք ոչ միայն գնահատելու են ստացված արդյունքները, այլ նաև 

առաջարկելու են լուծումների սեփական տարբերակները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Կազմակերպության ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը: Նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսներ, 

դրանց կազմը: Հիմնական կապիտալ և շրջանառու կապիտալ: Ֆինանսական ռեսուրսներ: Ռեսուրսների մեծությունը 



 

բնութագրող ցուցանիշները: Ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները մեթոդապես ճիշտ են կատարվում: 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել ծախսերի հաշվարկ, ձևավորել ապրանքի /ծառայության/ գինը 

Կատարման չափանիշներ 1) «ծախս» հասկացության բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը, 

3) ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերի տեսակները և վավերապայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ է, 

5) ապրանքների տարբեր տեսակների և ծառայությունների տարբեր խմբերի համար պահանջվող ծախսերի կազմը 

հիմնավոր է ներկայացնում, 

6) ապրանքի կամ ծառայության ինքնարժեքի մեջ ներառվող ծախսերի հոդվածները ճիշտ է ներկայացնում, 

7) ինքնարժեքի տարբեր հոդվածների մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը ճիշտ է կիրառում, 

8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը, 

9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում, 

10) ինքնարժեք-շուկայական գին մարժայի տարբերության հիմնավորումը ճիշտ է, 

11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողներին 

հանձնարարվելու է ըստ ծախսերի առանձին հոդվածների կատարել միավոր արտադրանքի կամ ծառայության համար 

դրանց հաշվարկներ և որոշել ինքնարժեքն ու գինը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերի հասկացությունը: ՈՒղղակի և 

անուղղակի ծախսեր, կայուն և փոփոխական ծախսեր: Ծախսերի մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

Ծախսերի հաշվապահական ձևակերպման կարգը: Անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումը: Միավորի 

ինքնարժեքի ծախսային հոդվածները: Ինքնարժեքի հաշվարկը: Շահույթի նորմայի հասկացությունը և կիրառումը: 

Արտադրանքի գնի մեծության հաշվարկը: Անհատական գնից շուկայական գնին անցման գործընթացը: 



 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում է ճիշտ: 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ, հաշվարկների 

կատարման ընթացքում օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես գործունեության համար բիզնես պլանի անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ է, 

3) բիզնես պլանի մշակման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների կազմը և ձեռք բերման աղբյուրները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն, 

5) SWOT վերլուծության արդյունքները կիրառում է բիզնես պլանը մշակելու գործընթացում, 

6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված է, 

7) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիրը, ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

8) բիզնես պլանի կատարումն ապահովող ռեսուրսների մեծությունները ճիշտ է սահմանվել, 

9) բիզնես պլանով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ռիսկերը և դրանց հաղթահարման քայլերը 

հիմնավոր են: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է կազմված բիզնես պլանի հիման վրա, որում պետք է արտացոլված լինեն 

նախատեսված բիզնես գործունեության վերաբերյալ բոլոր հայտնի տեղեկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Բիզնես պլանի բովանդակությունը և բաժիններում ներառվող հարցերը: Բիզնես պլանի կազմման համար անհրաժեշտ 

ելակետային տվյալները, դրանց աղբյուրները: SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառումը պլանը կազմելու 

ժամանակ: Բիզնես պլանի կատարման գործողությունների ծրագիրը, դրա կազմման մոտեցումները: 

Գործողությունների ժամանկացույցը: Պլանի կատարման հնարավոր ռիսկերը, դրանց հաղթահարման 

միջոցառումները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե պլանը կազմված է ճիշտ և հիմնավորված: 

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



 

բիզնես պլանի բովանդակությանը համապատասխան ձևաթղթեր, մեթոդական հանձնարարականներ, պլանը կազմելու 

համար օգտագործվող ելակետային տվյալներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ 

Կատարման չափանիշներ 1) հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները ճիշտ է մեկնաբանում, 

2) հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, 

3) հարկերի և տուրքերի մեծությունը հաշվելու համար կիրառվող ելակետային ցուցանիշների հաշվարկը ճիշտ է 

կատարում, 

4) հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, 

6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, 

8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, 

9) ստուգումների հետ կապված տնտեսվարողի իրավունքներն ու պարտականությունները ճիշտ է ներկայացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է շարունակական գործնական առջադրանքների կատարման հիման վրա: 

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել հարկերի և տուրքերի գումարները, լրացնել ֆինանսական 

հաշվետվություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի և տուրքերի տեսակները, դրանց տնտեսական 

նշանակությունը: Հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները: Հարկերի հաշվարկման կարգը և դրույքաչափերը: 

Հարկատուների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության պահանջների պահպանման համար: 

Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը: 

Ստուգումների անցկացումը, կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում: 

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

ուսումնական նյութեր, հարկերի վերաբերյալ օրենքներ և նորմատիվ փաստաթղթեր, մեթոդական նյութեր, 

հաշվետվությունների ձևաթղթեր, հաշվարկները կատարելու համար օգտագործվող ելակետային նյութերի փաթեթներ: 



 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» 



 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր և էսքիզներ 

(ուրվագծեր),տեխնոլոգիական գործընթացներում կիրառվող տարբեր սխեմաներ կարդալու և հասկանալու, ինչպես 

նաև տիպային մեքենամասերի էսքիզներ, աշխատանքային գծագրեր և սխեմաներ կատարելու անհրաժեշտ 

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝          12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   36 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1)    կիրառի  գծագրերի ձևավորման տարրերը, 

2)  կատարի երկրաչափական կառուցումներ, 

3) կատարի սահուն անցումներ և լծորդումներ, 

4) կարդա հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական նշանակումները և 

մասնագրերը, 

5)  ներկայացնի էլեկտրական շղթաների սխեմաները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել  գծագրերի ձևավորման տարրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում թղթի ֆորմատը առաջադրված գծագրի համար, 

2) ճիշտ է ընտրում առաջադրված առարկայի գծագրման մասշտաբը, 

3) ճիշտ է կատարում շրջանակների մակագրությունները,  

4) ճիշտ է կատարում գծագրերի գրատեսակները,  

5) ճիշտ է կատարում գծապատում, 

6) ճիշտ է պատկերում պայմանականությունների նշագրումները և չափագրումները, 

7) ճիշտ է պատկերում կենսաբժշկական համակարգերում օգտագործվող էլեկտրասարքավորումների և դրանց 

կառուցվածքային դետալների ու կիսահաղորդչային սարքերի պայմանական նշանակումները,   



 

8) ճիշտ է ներկայացնում գծագրական երկրաչափության հիմնական դրույթները, 

9) Պահպանում է գծագրման կանոնները։   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է 

ձևավորել ոչ պակաս երեք տարբեր գծագրեր։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ տրված գծագրի ֆորմատի ընտրումը,  

✓ գծագրի մասշտաբի ընտրումը,  

✓ շտամպի մակագրությունները,  

✓ գծագրերի գրատեսակները,  

✓ չափադրումների ներկայացումը,  

✓ գծագրի գծապատման ընտրումը,  

✓ պայմանական նշանակումները,  

✓ էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային մեքենամասերի, տարրերի, կիսահաղորդչային 

սարքերի պայմանական նշանակումները:  

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի, էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային 

մեքենամասերի մոդելներ, գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝       2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել երկրաչափական կառուցումներ 

Կատարման չափանիշներ 1)   ճիշտ է կառուցում զուգահեռ և ուղղահայաց գծերը, 

2) ճիշտ է կատարում ուղիղների բաժանումը հատվածների,  

3) ճիշտ է կատարում անկյունների  և աղեղների բաժանումը, 

4) ճիշտ է կատարում բազմանկյունների  և տարբեր կորագծերի կառուցումը,   

5) ճիշտ է կառուցում կետի, գծի, հարթության պրոյեկցիան, 



 

6) ճիշտ է որոշում ուղիղների հարաբերական դիրքերը, 

7) ճիշտ է պատկերում տրված դետալի գծագրերը տարբեր հարթություններում, 

8) ճիշտ է պատկերում առաջադրված դետալների և հանգույցների կտրվածքները տարբեր հարթություններում։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որոնց ընթացքում 

ուսանողը կատարելու է պահանջվող երկրաչափական կառուցումները: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`  

✓ գծատեսակներ, 

✓ զուգահեռ և ուղղահայաց գծեր,  

✓ ուղիղների բաժանումը հատվածների,  

✓ անկյունների բաժանումը մասերի,  

✓ աղեղների բաժանումը մասերի,  

✓ բազմանկյունների կառուցում: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի, էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային 

մեքենամասերի մոդելներ, գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել սահուն անցումներ և լծորդումներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անցումների և լծորդումների տեսակները, 

2) ճիշտ է կառուցում անմիջական անցումներ, 

3) ճիշտ է կառուցում է սահուն անցումներ, 

4) ճիշտ է կառուցում լծորդումներ։ 

Գնահատման միջոցը  Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել համապատասխան գծային անցումներ և լծորդումներ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`  



 

✓ անցումների և լծորդումների տեսակները,  

✓ անմիջական անցումներ,  

✓ սահուն անցումներ,  

✓ լծորդումներ։  

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի, էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային 

մեքենամասերի մոդելներ, գործնական աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝       2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կարդալ հանգույցների ու մեքենամասերի աշխատանքային գծագրերը, դրանց պայմանական նշանակումները և 

մասնագրերը  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է  բացատրում հանգույցների և մեքենամասերի հավաքական գծագրերում առանձին մեքենամասերի 

դիրքավորման նշանակումները, 

2)  ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրում պայմանական նշանակումները` երիթային, բազմաերիթային 

միացություններ, ատամնաանվային կառչում, առանցքակալային նստեցվածք, եռակցման և գամային միացություն և 

նմանատիպ այլ նշանակումներ, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրերում պատկերված նստեցվածքների  պայմանական նշանները, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում հավաքական գծագրի և մասնագրի փոխադարձ կապը, 

5)  օգտվելով հավաքական գծագրից՝ ճիշտ է ընտրում համապատասխան մեքենամասի աշխատանքային գծագիրը, 

6) ճիշտ է բացատրում հավաքական գծագրի տեխնիկական պահանջները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է մշակել առաջադրված հանգույցի կամ մեքենամասի հավաքական գծագրում առանձին 

մեքենամասի աշխատանքային գծագիրը։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները`  

✓ մեքենամասերի դիրքավորման նշանակումները, 



 

✓ հավաքական գծագրում պայմանական նշանակումների հիմնական տեսակները և կիրառումը 

մասնագիտական գործունեությունում, 

✓ հավաքական գծագրում նստեցվածքաների  նշանակումների հիմնական տեսակները և կիրառումը, 

✓ աշխատանքային գծագրերին ներկայացվող պահանջները: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել  էլեկտրական շղթաների սխեմաները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է  ներկայացնում էլեկտրական շղթաներում կիրառվող պայմանական նշանակումները, 

2) ճիշտ է  ներկայացնում էլեկտրական շղթաների սխեմաների մշակման տեխնիկական պահանջները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է ներկայացնել սխեմաների տեսակները, կառուցել, նշել տեխնիկական պահանջները և 

ընթերցել տարբեր էլեկտրական սխեմաներ: Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ սխեմաների տեսակները,  

✓ սխեմաների կառուցում, 

✓ սխեմաների ընթերցում։  

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական համապատասխան գրականություն, դիտակտիկ նյութեր, գծագրական գործիքներ, գծագրման համար 

անհրաժեշտ պիտույքներ, տիպային մեքենամասերի, էլեկտրասարքավորումների և դրանց կառուցվածքային 

մեքենամասերի մոդելներ, էլեկտրական սխեմաների օրինակներ, գործնական աշխատանքների կատարման 

մեթոդական ուղեցույցեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝       2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈւՄ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-002 



 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման գործառույթներում մենեջմենթի առանձնահատկությունների, կազմակերպության 

կառավարման տարբեր ձևերի, նրա ռեսուրսների  դրամավարկային և հարկային քաղաքականության մասին, 

ձևավորել տնտեսական տեղեկատվության կիրառման կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման 

ցուցանիշները, 

2) ներկայացնի գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները, 

3) ներկայացնի հարկային և մաքսային օրենսդրության հիմնական դրույթները, հաշվարկել հարկերը, 

4) ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման ցուցանիշները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, տեղակայման և 

կարգավորման աշխատանքում օգտագործվող ռեսուրսների կազմը,  

2) ճիշտ է բնութագրում նյութական ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման մակարդակը,  

3) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքային ռեսուրսները և գնահատում դրանց օգտագործման մակարդակը,  

4) ճիշտ է բնութագրում բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, տեղակայման և կարգավորման 

աշխատանքում ֆինանսական ռեսուրսները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների և գործնական աշխատանքների միջոցով: 

Քննարկումների ընթացքում բացահայտվելու է կազմակերպության ռեսուրսներին վերաբերող հիմնական 

հասկացությունների մասին ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական հանձնարարությունների միջոցով ուսանողը 

պետք է հաշվարկի համապատասխան ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.  



 

✓ արտադրական հիմնական միջոցներ, 

✓ արտադրական հիմնական միջոցների վերաբերյալ հիմնական հասկացությունները՝ գնահատում, 

ամորտիզացիա, 

✓ հիմնական միջոցների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները՝ էքստենսիվ ցուցանիշներ, 

ինտենսիվ ցուցանիշներ, ինտեգրալ ցուցանիշներ: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար կհամարվի, եթե ուսանողը քննարկման ժամանակ ցուցաբերում է հիմնավոր և 

բավարար գիտելիքներ, ճիշտ է մեկնաբանում հասկացությունները իսկ ցուցանիշների հաշվարկները կատարում է 

ճիշտ։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնա կան գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գնագոյացման հետ կապված հասկացությունները և մեխանիզմները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գնի տարբեր մակարդակների կազմը և կապը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում անհատական գինը շուկայական գնի վերածվելու մեխանիզմը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփ քննարկման և գործնական հանձնարարություն կատարելու 

արդյունքների հիման վրա: Քննարկման ընթացքում մեկնաբանվում են գնագոյացման հիմնական հասկացությունները, 

իսկ գործնական առաջադրանքը վերաբերվելու է որևէ արտադրանքի պայմանական ինքնարժեքը և գինը 

հաշվարկելուն, միավորից ստացվող շահույթի մեծությունը որոշելուն։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

✓ գնագոյացման ձևավորման հիմունքները, 

✓ արտադրանքի ինքնարժեքը,  

✓ ինքնարժեքի հաշվարկման կարգը,  

✓ արտադրանքի գինը, տեսակները, կազմը և ձևավորման մեխանիզմը,  

✓ շահույթ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե քննարկումներին ուսանողը հանդես է բերում մտքերը գրագետ և 

հիմնավոր ներկայացնելու ընդունակություն, իսկ հաշվարկները կատարում է ճիշտ։ 



 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնա կան գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հարկային և մաքսային օրենսդրության հիմնական դրույթները, հաշվարկել հարկերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հարկային և մաքսային օրենսդրությանը վերաբերող իրավական ակտերը, 

2) ճիշտ է բացատրում հարկերի առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը և առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է հաշվարկում հարկերի գումարները շինարարական համալիրների համար։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Քննարկման 

ընթացքում ընդհանուր ձևով շոշափվելու են հարկային դաշտի առանցքային հարցերը, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողը պետք է կատարի համապատասխան հաշվարկներ: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

✓ հարկային և մաքսային դաշտի օրենսդրական կարգավորումը, 

✓ օրենքների պահանջների ընդհանուր մեկնաբանությունը, հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը և 

ըստ հարկերի տարբեր տեսակների դրանց առանձնահատկությունները, 

✓ հարկերի հաշվարկման կարգը և մեթոդաբանությունը: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար 

գիտելիքներ, կատարում է հիմնավոր եզրահանգումներ, իսկ հաշվարկները կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնա կան գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կառավարման ապարատի կառուցվածքը 

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

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդների բովանդակությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական գործառույթներում կառավարչական որոշումների ընդումնան 

տեսական հիմունքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում կոլեկտիվի աշխատանքի հազմակերպման հիմունքները, 



 

5) ճիշտ է ներկայացնում մենեջմենթի առանձնահատկությունները բժշկական սարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման գործառույթներում։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների հիման վրա, որոնց ընթացքում դիտարկվում են 

կառավարմանն առընչվող հիմնական հարցերը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

✓ կառավարման էությունը, նպատակը, խնդիրները, սկզբունքները,  

✓ կառավարման մեթոդները, 

✓ կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը,  

✓ պարտականությունների բաշխումը,  

✓ կառավարման արդյունավետության գնահատման անհրաժեշտությունը և չափանիշները, 

✓ կառավարման գործընթացի բարելավման քայլերը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է բավարար 

գիտելիքներ, կարողանում է հիմնավորել իր եզրահանգումները: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնա կան գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական աշխատանքների օրինակներ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-003 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  Էլեկտրատեխնիկայի հիմնական հասկացությունների, հաստատուն և 

փոփոխական հոսանքների էլեկտրական շղթաների, դրանցում ընթացող էլեկտրամագնիսական երևույթների 

վերաբերյալ գիտելիքներ և գործնականում դրանք կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝     42 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  48  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ԱԱՕ-5-21-001 «Անվտանգություն և 

առաջին օգնություն» մոդուլը։ 



 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը, 

2) ներկայացնի  հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկի շղթայի 

պարամետրերը, 

3) ներկայացնի փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկի շղթայի 

պարամետրերը, 

4) ներկայացնի  մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկի մագնիսական շղթան, 

5) ներկայացնի էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական դաշտի առաջացումը, 

2) ճիշտ է բացատրում մագնիսական դաշտի առաջացումը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի բնութագրերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ թեստերի օգնությամբ: ՈՒսանողից 

պահանջվում է բացատրել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը, ներկայացնել դրանց բնութագրերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

✓ էլեկտրական դաշտի առաջացումը և բնութագրերը, 

✓ մագնիսական դաշտի առաջացումը և բնութագրերը, 

✓ էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի հիմնական պարամետրերի որոշման մեթոդաբանությունը: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին կամ թեստերի հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ են 

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, դաշտերի պատկերների բաշխվածության համակարգչային ծրագրային 

նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 



 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկել շղթայի 

պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի աշխատանքային ռեժիմները, 

3) ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի առաջադրված գծային էլեկտրական շղթայի պարամետրերը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթայի առանձնահատկությունները, 

5) ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի առաջադրված ոչ գծային էլեկտրական շղթայի պարամետրերը։  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների հիման վրա։ 

Հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու են հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունների, 

աշխատանքային ռեժիմների և էլեկտրական շղթայի պարամետրերի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքները։ 

Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է հաշվարկել առաջադրված ելակետային 

պարամետրերով հաստատուն հոսանքի պարամետրերը և հավաքել շղթան: ՈՒսանողից պահանջվում է ըստ 

առաջադրանքի պահանջների հաշվել հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթայի պարամետրերը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

✓ հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունների բացատրությունները, 

✓ հաստատուն հոսանքի գծային էլեկտրական շղթայի հիմնական պարամետրերի որոշումը, 

✓ աշխատանքային ռեժիմների նշանակությունը և բնութագրումը, աշխատանքային ռեժիմների հիմնական 

պարամետրերը և ցուցանիշները, 

✓ հաստատուն հոսանքի առաջադրված գծային էլեկտրական շղթայի պարամետրերի որոշման 

մեթոդաբանությունը, 

✓ հաստատուն հոսանքի ոչ գծային էլեկտրական շղթայի առանձնահատկությունները, դրա պարամետրերի 

որոշման մեթոդաբանությունը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և գործնական աշխատանքը կատարում անսխալ: 

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

պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, էլեկտրաչափիչ սարքավորումներ և 

գործիքներ, էլեկտրական համակարգերի և սարքավորումների ստենդներ, հաստատուն հոսանքի էլեկտրական 

սխեմայի օրինակներ, առանձին հանգույցներ, սարքեր, մոդելներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 



 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  փոփոխական հոսանքի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկել շղթայի 

պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի շղթայի տարրերն ու պարամետրերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնական հասկացությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների աշխատանքային ռեժիմները, 

4) ճիշտ է հաշվում փոփոխական հոսանքի առաջադրված միաֆազ և եռաֆազ շղթաների պարամետրերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ռեզոնանսային երևույթները փոփոխական հոսանքի շղթայում։ 

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

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ 

շղթաների հիմնական հասկացությունների, շղթայի տարրերի ու պարամետրերի, աշխատանքային ռեժիմների, 

փոփոխական հոսանքի առաջադրված միաֆազ և եռաֆազ շղթաների պարամետրերի, ռեզոնանսային երևույթների 

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է հավաքել փոփոխական 

հոսանքի շղթա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 ա/ էլեկտրական շղթաների բնութագրիչ պարամետրերը, տարրերը, բնութագրերը և օրենքները.  

✓ հոսանք, լարում, հզորություն, 

✓ դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն, 

✓ էլեկտրաշարժ ուժ,  

✓ հոսանքի խտություն,  

✓ էլեկտրական պոտենցիալ,  

✓ էլեկտրական շղթա, հողանցման շղթա,  

✓ միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաներ, 

✓ Կիրխհոֆի օրենք, 

✓ Օհմի օրենք։ 

 բ/ մագնիսական շղթաների բնութագրիչ պարամետրերը, տարրերը և բնութագրերը. 

✓ մագնիս, կոճ, էլեկտրական հոսանք,  



 

✓ ինդուկցիա, լարվածություն, մագնիսական թափանցելիություն, 

✓ մագնիսաշարժ ուժ, 

✓ մագնիսական հոսք, 

✓ մագնիսական շղթա  

գ/ հաղորդիչների, հոսանքի աղբյուրների միացման տեսակները.  

✓ հոսանքի աղբյուր,  

✓ լարման աղբյուր,  

✓ հաջորդական միացում,  

✓ զուգահեռ միացում։  

դ) փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների աշխատանքային ռեժիմները, 

ե) ռեզոնանսային երևույթները փոփոխական հոսանքի շղթայում: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և գործնական աշխատանքը կատարում անսխալ: 

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

պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, էլեկտրաչափիչ սարքավորումներ և 

գործիքներ, էլեկտրական համակարգերի և սարքավորումների ստենդներ, փոփխական հոսանքի էլեկտրական 

սխեմայի օրինակներ, առանձին հանգույցներ, սարքեր, մոդելներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝       14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները, հաշվարկել մագնիսական շղթան 

Կատարման չափանիշներ ✓ ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և փոխադարձ ինդուկտիվության 

հասկացությունները,  

✓ ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական շղթայի հիմնական հասկացությունները, 

✓ ճիշտ է կատարում հանձնարարված մագնիսական շղթայի հաշվարկը, 

✓ ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական և մագնիսական դաշտի անալոգիան։ 

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

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները մագնիսական դաշտերի առաջացման, դրանց 

բնութագրերի, հիմնական հասկացությունների, մագնիսական շղթայի տարրերի ու պարամետրերի, շղթայի հաշվարկի 



 

մեթոդաբանության, էլեկտրական և մագնիսական դաշտի անալոգիայի վերաբերյալ: 

 Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է հաշվարկել մագնիսական շղթան: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

✓ էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի և փոխադարձ ինդուկտիվության էությունըև հասկացությունները,  

✓ մագնիսական դաշտի  առաջացումը, 

✓ մագնիսական դաշտի  բնութագրերը, 

✓ մագնիսական շղթայի հաշվարկի մեթոդաբանությունը, 

✓ էլեկտրական և մագնիսական դաշտի անալոգիան : 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: 

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

պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, էլեկտրաչափիչ սարքավորումներ և 

գործիքներ, էլեկտրական համակարգերի և սարքավորումների ստենդներ, փոփոխական հոսանքի էլեկտրական 

սխեմայի օրինակներ, առանձին հանգույցներ, սարքեր, մոդելներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել  էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շղթաներում անցումային պրոցեսների առաջացումը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում անցումային պրոցեսների գործնական կիրառման տեղը տարբեր շղթաներում, 

3) ճիշտ է ներկայացնում տիպային անցումային պրոցեսների հաշվարկման կարգը։ 

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

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրական շղթաների անցումային 

պրոցեսների առաջացման, բնութագրերի, գործնական կիրառման, տիպային անցումային պրոցեսների հաշվարկի 

նշանակության, մեթոդաբանության և իրականացման կարգի վերաբերյալ: 

 Գործնական առաջադրանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է հաշվարկել առաջդրված անցումային 

պրոցեսի պարամետրերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

✓ էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսների առաջացման պատճառները և բնութագրերը, 



 

✓ տիպային անցումային պրոցեսները, 

✓ անցումային պրոցեսների գործնական կիրառման տեղը տարբեր շղթաներում, 

✓ տիպային անցումային պրոցեսների հաշվարկման մեթոդաբանությունը և կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: 

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

պլակատներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, էլեկտրաչափիչ սարքավորումներ և 

գործիքներ, սարքեր, մոդելներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգեր, մեթոդական ցուցումներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի կինեմատիկական 

կապերի, մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցման տեսակների առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

գիտելիքներ և գործնականում դրանք կիրառելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝          30 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   42  ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ստատիկայի հիմնական հասկացությունները, 

2) բացատրի էլեկտրական սարքավորումների կինեմատիկական կապերը, 

3) ներկայացնի  մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցումները, 

4) բացատրի մեխանիզմների շարժական մասերի պատրաստման համար օգտագործված նյութերի, 

մեխանիկական հատկությունների փոփոխությունները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստատիկայի հիմնական հասկացությունները 



 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ուժերի փոխազդեցությունները, 

2) ճիշտ է բացատրում հարթ և տարածական ուժային համակարգերը, նրանց հավասարակշռության պայմանը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ծանրության կենտրոնի հասկացությունը, կոորդինատների որոշման 

մեթոդաբանությունը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գրավոր կամ բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով, որի ընթացքում 

ուսանողին կտրվեն հարցեր ստատիկայի հիմնական հասկացությունների, աքսիոմների, զուգամիտվող ուժերի 

համակարգի, ուժային համակարգի հավասարակշռության պայմանների, ուժերի զույգի և զույգի մոմենտի, ուժերի 

հարթ և տարածական համակարգերի, հենարանների հակազդումների որոշման, ծանրության կենտրոնի որոշման, 

սահքի և գլորման շփումների վերաբերյալ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

✓ ստատիկայի աքսիոմները,  

✓ զուգամիտվող ուժերի համակարգ, 

✓ ուժերի համակարգի հավասարակշռության պայմանները, 

✓ ուժերի զույգ և զույգի մոմենտ, 

✓ ուժերի հարթ համակարգ, հավասարակշռություն, հենարաններ և հենարանի հակազդումները (ռեակցիաները),  

✓ ուժերի տարածական համակարգ, ծանրության կենտրոն, 

✓ սահքի շփում, գլորման շփում։  

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

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տարբեր նշանակության 

փոխանցումների, առանձին հանգուցների ուսումնական մոդելներ և նմուշներ, տեսաֆիլմեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բացատրել էլեկտրական սարքավորումների կինեմատիկական կապերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական մեքենաների այն հանգույցները, որտեղ առաջանում են ուժեր, 

2) ճիշտ է բացատրում ուժերի առաջացումը,  

3) ճիշտ է  բացատրում ուժերի մոմենտների առաջացումը էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գրավոր կամ բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով, որի ընթացքում 



 

ուսանողին կտրվեն հարցեր կինեմատիկայի հիմնական օրենքների, համընթաց և պտտական շարժումների, բարդ 

շարժման, ուժերի մոմենտների առաջացման վերաբերյալ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

✓ կինեմատիկայի հիմնական օրենքները,  

✓ համընթաց շարժում,  

✓ պտտական շարժում, 

✓ բարդ շարժում, 

✓ էլեկտրական սարքավորումների կինեմատիկական կապերի հիմնական տեսակները, 

✓ ուժերի մոմենտների առաջացումը:  

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

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տարբեր նշանակության 

փոխանցումների, առանձին հանգուցների ուսումնական մոդելներ և նմուշներ, տեսաֆիլմեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝       6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցումները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փոկային փոխանցումը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում ատամնանիվային փոխանցումը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում որդնյակային փոխանցումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում կցորդիչների դերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ռեդուկտորների գործնական կիրառման անհրաժեշտությունը,   

6) ճիշտ է բացատրում ռեդուկտորի և շարժաբերի համակցման սկզբունքը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է ներկայացնել տարբեր մեխանիզմներում կիրառվող փոխանցումների տեսակները, 

դրանց նշանակությունը, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի առանձնահատկությունները, բնութագրերը, 

ընտրության մեթոդաբանությունը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ փոկային փոխանցման նշանակությունը, հիմնական տարրերը, պարամետրերը, բնութագրերը, 



 

✓ փոկային փոխանցման նշանակությունը, հիմնական տեսակները, տարրերը, պարամետրերը, բնութագրերը, 

✓ որդնյակային փոխանցման նշանակությունը,գործողության սկզբունքը, հիմնական տեսակները, տարրերը, 

պարամետրերը, բնութագրերը, 

✓ կցորդիչի նշանակությունը, հիմնական տեսակները, գործողության սկզբունքը, տարրերը, պարամետրերը, 

բնութագրերը, գործնական կիրառումը, 

✓ ռեդուկտորի նշանակությունը, հիմնական տեսակները, գործողության սկզբունքը, տարրերը, պարամետրերը, 

բնութագրերը, 

✓ ռեդուկտորի և շարժաբերի համակցման սկզբունքը և աշխատանքի առանձնահտկությունները: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տարբեր նշանակության 

փոխանցումների, առանձին հանգուցների ուսումնական մոդելներ և նմուշներ, տեսաֆիլմեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել մեխանիզմների շարժական մասերի պատրաստման համար օգտագործված նյութերի մեխանիկական 

հատկությունների փոփոխությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պարզագույն ձևախեղման ազդեցությունները մեխանիզմների դետալներում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում  մեխանիզմների դիմացկանությանը և կոշտությանը վերաբերող պահանջները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում առանցքակալների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ռոտորի պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում կոնտակտների պատրաստման համար օգտագործված նյութի հատկությունների 

փոփոխությունները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում լիսեռի, առանցքակալների, ռոտորի, կոնտակտների պատրաստման համար 



 

օգտագործված նյութի հատկությունների փոփոխությունների գործնական կիրառումը։  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել ըստ առաջադրանքի պահանջի անհրաժեշտ հատկություններով նյութեր, 

ներկայացնել դրանց հատկությունները և հատկությունների փոփոխման վրա ազդող գործոններն ու պայմանները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ մեխանիզմներին ներկայացվող պահանջները, դրանց ապահովումը շահագործման ընթացքում, 

✓ մասնագիտական գործունեությունում կիրառվող մեքենամասերի և կոնտակտների համար օգտագործվող 

նյութերը, դրանց հատկություններն ու բնութագրերը, 

✓ մեքենամասերի համար օգտագործվող նյութերի ընտրության մեթոդաբանությունը, 

✓ նյութերի հատկությունների փոփոխության պատճառները և դրանց կանխարգելման միջոցառումները: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տարբեր նշանակության 

փոխանցումների, առանձին հանգուցների ուսումնական մոդելներ և նմուշներ, առանձին մեքենամասեր և նյութեր, 

տեսաֆիլմեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻԿՐՈՊՐՈՑԵՍՈՐԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել էլեկտրոնիկայի հիմնական հասկացությունների, կիսահաղորդչային 

սարքերի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ, միկրոպրոցեսորային և իմպուլսային տեխնիկան գործնականում 

օգտագործելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         48 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  60 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-003 

«Էլեկտրատեխնիկա» մոդուլը։  



 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կիսահաղորդչային սարքերը աշխատանքի սկզբունքը, 

2) ներկայացնի էլեկտրոնային սարքավորումների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման 

բնագավառները, 

3) տարբերակի բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող միկրոպրոցեսորների և 

միկրոկոնտրոլերների տարատեսակները, 

4) կատարի ծրագրային և ապարատային կցորդումներ միկրոկոնտրոլերի հետ, 

5) կատարի բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաների ու 

միկրոպրոցեսորների միացման աշխատանքներ, 

6) կատարի բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի և 

միկրոպրոցեսորների ընտրություն և տեղակայում, 

7) բացատրի ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները, 

8) ներկայացնի գեներատորի տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կիսահաղորդչային սարքերը աշխատանքի սկզբունքը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումներում կիսահաղորդչային սարքերի կիրառման 

առավելությունները, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասարքավորումներում կիսահաղորդչային սարքերի կիրառման թերությունները, 

3)  ճիշտ է բացատրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի՝ դիոդների, 

տիրիստորների, տրանզիստորների, միկրոսխեմաների, աշխատանքը, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում ֆոտոէլեկտրոնային տարրերի տեսակները, նշանակությունը, կիրառման տեղը և 

աշխատանքի սկզբունքը,   

5)  ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի մակնիշավորումը, 

6)  ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքային բնութագրերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրասարքավորումներում 

կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքի սկզբունքի, կիրառման առավելությունների ու թերությունների, մակնշման և 



 

աշխատանքային բնութագրերի վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է 

ընտրել էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերը և նրանց աշխատանքային 

բնութագրերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

ա/ էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի տեսակները 

✓ կիսահաղորդչային դիոդ 

✓ տրանզիստոր, 

✓ տիրիստոր, 

✓ ինտեգրալային միկրոսխեմաներ, 

✓ թվային և անալոգային միկրոսխեմաներ։ 

բ/ էլեկտրական ապարատներում օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի կիրառման բնութագրիչները 

 արագագործություն, 

✓ կոնտակտների հպման ժամանակ, 

✓ կոմուտացիայի խորություն, 

✓ կորուստներ, 

✓ զգայնություն, 

✓ գերլարումներին դիմանալու ընդունակություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

աջադրված հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, կիսահաղորդիչների մոդելներ, ուսումնական սարքեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել էլեկտրոնային սարքավորումների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է դասակարգում կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերը և ներկայացնում դրանց նշանակությունը, 

կիրառման բնագավառները, 

2)  ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերի աշխատանքի սկզբունքը,  



 

3) ճիշտ է  հանում  կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքերի բնութագրերը՝ ըստ տրված տեխնիկական 

առաջադրանքի, 

4)  ճիշտ է դասակարգում ստաբիլիզատորները, բացատրում ստաբիլիզատորների աշխատանքի սկզբունքը, 

             հանում  ստաբիլիզատորի բնութագրերը, 

5)  ճիշտ է դասակարգում կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերը և ներկայացնում դրանց նշանակությունն ու 

կիրառման բնագավառները, 

6)  ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերի հիմնական ցուցանիշները, պարամետրերը և 

աշխատանքի սկզբունքը, 

7)  ճիշտ է ներկայացնում թվային և այբուբենթվային արտացոլիչների տեսակները և կիրառությունը, դրանց 

աշխատանքային բնութագրերը, 

8)  ճիշտ է ներկայացնում իմպուլսային սարքերի նշանակությունը, կիրառման բնագավառները, աշխատանքի 

սկզբունքը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրասարքավորումներում 

կիսահաղորդչային ուղղիչ  և ուժեղացնող սարքերի, թվային և այբուբենթվային արտացոլիչների, իմպուլսային սարքերի 

աշխատանքի սկզբունքի, կիրառման բնագավառների, հիմնական ցուցանիշների, բնութագրերի առավելությունների ու 

թերությունների, մակնշման և աշխատանքային բնութագրերի վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային ուղղիչ սարքը 

և հանել դրա վոլտ-ամպերային բնութագիծը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ կիսահաղորդչային ուժեղացնող սարքերը, դրանց դասակարգումը, մակնշումը, 

✓ դիոդների և տիրիստորների աշխատանքի սկզբունքը, մակնշումը, հիմնական բնութագրերը, կիրառման 

բնագավառները, 

✓ կիսահաղորդչային ուղղիչի աշխատանքի սկզբունքը, 

✓ կիսահաղորդչային սարքերի հիմնական էլեկտրական պարամետրերը. ստատիկ և դինամիկ պարամետրեր, 

✓ կիսահաղորդչային ուղղիչի վոլտ-ամպերային բնութագիծը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում աջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 



 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, կիսահաղորդչային դիոդների և տիրիստորների տարատեսակներ, մոդելներ, ուսումնական 

սարքեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տարբերակել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող միկրոպրոցեսորների և միկրոկոնտրոլերների 

տարատեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում է Intel, Atmel, Motorolla և այլ ընկերությունների միկրոպրոցեսորները, 

2) ճիշտ է  տարբերակում է միկրոպրոցեսորների հիշողության կազմակերպման կառուցվածքները, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների արտաքին տվյալների 

և ծրագրային հիշողության կազմակերպման, ընդարձակման եղանակները։  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա։ Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվի ուանողի ընդհանուր գիտելիքները Intel, Atmel, Motorolla և այլ ընկերությունների միկրոպրոցեսորների, 

հիշողության կառուցվածքի, միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների արտաքին տվյալների և 

ծրագրային հիշողության վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ Intel, Atmel, Motorolla ընկերությունների միկրոպրոցեսորների ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը, 

✓ միկրոպրոցեսորների հիշողության կազմակերպման կառուցվածքների վերլուծությունը, 

✓ միկրոպրոցեսորային սարքավորումների արտաքին տվյալների և ծրագրային հիշողության կազմակերպման, 

ընդարձակման եղանակները, 

✓ միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների արտաքին տվյալների և ծրագրային հիշողության կազմակերպման, 

ընդարձակման եղանակները: 

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

հարցերին։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների տարատեսակներ, մոդելներ, 



 

ուսումնական սարքեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել ծրագրային և ապարատային կցորդումներ միկրոկոնտրոլերի հետ 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների հիմնական պարամետրերը և 

ցուցանիշները, 

2)  ճիշտ է բացատրում միկրոպրոցեսորների, միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետության մոդուլամայրուղային 

սկզբունքը, 

3)  ճիշտ է բացատրում հասցեների, տվյալների, կառավարման մայրուղիների կազմակերպման 

առանձնահատկությունները, տարբերակում միկրոպրոցեսորները և միկրոկոնտրոլերների հիմնական 

հանգույցները, 

4) ճիշտ է բացատրում միկրոկոնտրոլերների ապարատային միջոցների նշանակությունները, 

5)  ճիշտ է իրականացնում տեսատիպի ապարատային և ծրագրային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

6)  ճիշտ է իրականացնում ստեղնաշարի ապարատային և ծրագրային կցորդումը միկրոկոնտրոլերի հետ, 

7)  պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները միկրոպրոցեսորի, միկրոկոնտրոլերի 

ճարտարապետության մոդուլա-մայրուղային սկզբունքի, հասցեների, տվյալների, կառավարման մայրուղիների 

կազմակերպման առանձնահատկությունների, հիմնական հանգույցների, միկրոկոնտրոլերների ապարատուրային 

միջոցների նշանակության վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է 

առաջդրված տեսակի միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի բլոկ-սխեմայի օգնությամբ տարբերակել հիմնական 

հանգույցները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի հիմնական պարամետրերը և ցուցանիշները։ 

✓ միկրոպրոցեսորի կամ միկրոկոնտրոլերի ճարտարապետության մոդուլա-մայրուղային սկզբունքը։ 

✓ միկրոպրոցեսորի և միկրոկոնտրոլերի հասցեների, տվյալների, կառավարման մայրուղիների 

կազմակերպման առանձնահատկությունները,  

✓ միկրոպրոցեսորի և միկրոկոնտրոլերի հիմնական հանգույցները, 



 

✓ միկրոկոնտրոլերների ապարատուրային միջոցների նշանակությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում աջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների տարատեսակներ, 

բնութագրեր, հիմնական հանգույցների տեսականի,  մոդելներ, ուսումնական սարքեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաների ու 

միկրոպրոցեսորների միացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային սարքերի կիրառման առավելությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական սարքավորումներում օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաներն ու 

միկրոպրոցեսորները, 

3)  ճիշտ է բացատրում էլեկտրոնային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը,  

4)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական սարքավորումներում կիրառվող իմպուլսային և թվային սարքերը ու նրանց 

աշխատանքի սկզբունքը, 

5) ճիշտ է կատարում էլեկտրոնային սխեմաների և միկրոսխեմաների միացումները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական էլեկտրասարքավորումներում 

օգտագործվող էլեկտրոնային սխեմաների ու միկրոպրոցեսորների միացման նշանակության և կատարվող 

աշխատանքների, էլեկտրոնային սխեմաների և միկրոսխեմաների միացումների վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է առաջադրված էլեկտրոնային սխեմայում 

կատարել անհրաժեշտ միացումները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

ա/ էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում կիրառվող էլեկտրոնային սխեմաները, 

✓ տրանզիստորային ուժեղարար, 

✓ լարման և հզորության ուժեղարարներ, 



 

✓ փոփոխական հոսանքի միաֆազ մեկկիսապարբերանի և երկկիսապարբերանի ուղղիչներ, 

✓ եռաֆազ հոսանքի ուղիչ, 

✓ լարման և հոսանքի կայունարարներ, 

✓ հարթեցնող ֆիլտր, 

✓ իմպուլսային սարքեր, թվային սարքեր, 

✓ ցածր հաճախության ավտոգեներատորներ, 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

աջադրված հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, միկրոպրոցեսորային, միկրոկոնտրոլերային սարքավորումների տարատեսակներ, 

բնութագրեր, հիմնական հանգույցների տեսականի,  մոդելներ, ուսումնական սարքեր, միացումների իրականացման 

գործիքակազմ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, առաջին օգնության միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել բժշկական էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի և 

միկրոպրոցեսորների ընտրություն և տեղակայում 

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ տեխնիկական տվյալների ճիշտ է ընտրում կիսահաղորդչային սարքերը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային սարքերի գործնական կիրառման տեղը շղթաներում, 

3) ճիշտ է կատարում է կիսահաղորդչային սարքերի միացումը էլեկտրոնային սխեմայում, 

4) ճիշտ է կատարում կիսահաղորդչային սարքերի համաձայնեցումը էլեկտրական սխեմայում, 

5) ճիշտ է ընտրում, տեղակայում և կարգաբերում իմպուլսային և թվային սարքերը, 

6) ճիշտ է ընտրում, տեղակայում միկրոպրոցեսորը, 

7) ճիշտ է կատարում միկրոպրոցեսորի համաձայնեցումը էլեկտրական սխեմայում, 

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները կիսահաղորդչային սարքերի ընտրման 



 

սկզբունքի, շղթայում կիրառման, իմպուլսային և թվային սարքերի ընտրության վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ առաջադրանքի կատարել 

կիսահաղորդչային սարքի միացում և համաձայնեցում, իմպուլսային և թվային սարքերի տեղակայում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ դիոդի վոլտամպերային բնութագիր, 

✓ դիոդի ուղիղ լարում, սահմանային հոսանք, հակառակ հոսանք,ուղիղ դիֆերենցիալ դիմադրություն, շեմային 

լարում, 

✓ դիոդի հետադարձ վերականգնման ժամանակ, 

✓ ստաբիլիտրոնի ստաբիլիզացիայի գործակից, 

✓ ստաբիլիտրոնի դիֆերենցիալ դիմադրություն, 

✓ ստաբիլիզացիայի լարման ջերմաստիճանային գործակից, 

✓ կոլեկտոր, էմմիտեր, բազա, նրանց հոսանքները, 

✓ տրանզիստորի մուտքային և ելքային բնութագրեր, 

✓ ընդհանուր էմմիտերով ,ընդհանուր բազայով, ընդհանուր կոլեկտորով սխեմաներ, 

✓ ըստ հոսանքի փոխանցման գործակից, 

✓ տիրիստորի վոլտամպերային բնութագիր, 

✓ տիրիստորի ղեկավարման հոսանք, հետադարձ դիֆերենցիալ դիմադրություն, 

✓ տրամաբանական ֆունկցիաներ, 

✓ ուժեղացման գործակից, 

✓ մուտքային և ելքային ազդանշանների ինֆորմացիոն արժեքներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում աջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, տարբեր կիսահաղորդչային սարքեր, իմպուլսային և թվային սարքեր և լաբորատոր 

փորձասարքեր,  մոդելներ, ուսումնական սարքեր, միացումների իրականացման գործիքակազմ, աշխատանքի 

անվտանգության հրահանգներ, առաջին օգնության միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Բացատրել ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերում ուժեղարարի տեսակները 

2) ճիշտ է հավաքում է ուժեղարար, համալարում  ուժեղարարի ուժեղացման  գործակիցը` ապահովելով 

մուտքային և ելքային ազդանշանի մեծությունները և հաճախային բնութագրերը 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքի և 

կիրառման բնագավառների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

առաջադրանքի հավաքել պարզագույն մեկ կամ մի քանի կասկադանի ուժեղարար, կատարել համապատասխան 

չափումներ աշխատանքային ռեժիմները ստուգելու համար, հիմնավորել ընտրված ռեժիմի ճշտությունը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ուժեղարարի տեսակները և մակնշումը, ներկայացվող պահանջները, 

✓ մուտքային և ելքային ազդանշանի մեծությունները և հաճախային բնութագրերը, 

✓ առավել տարածված ուժեղարարների աշխատանքային ռեժիմների առանձնահատկությունները` ըստ 

հաճախության փոփոխման սահմանների, 

✓ աղավաղման տեսակները և դրանց առաջացման պատճառները, ինչպես նաև դրանց վերացման ուղիները, 

✓ երբևեռ և դաշտային տրանզիստորներով պարզագույն ուժեղացման կասկադները և դրանց պարամետրերը, 

✓ ուժեղարարի ուժեղացման գործակիցը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, էլեկտրոնային ուժեղարարների տեսականի, էլեկտրոնային տարրերի տարատեսակներ, 

ուժեղացման տարբեր կասկադներ, մոդելներ, ուսումնական սարքեր, միացումների իրականացման գործիքակազմ, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, առաջին օգնության միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 



 

ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել գեներատորի տեսակները, աշխատանքի սկզբունքը և կիրառման բնագավառները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գեներատորի տեսակները, դասակարգումը և մակնշումը, 

2) Ճիշտ է ներկայացնում գեներատորի աշխատանքի սկզբունքը և կիրառումը, 

3) ճիշտ է  գնահատում գեներատորի ազդանշանները չափիչ սարքերի վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները գեներատորների աշխատանքի սկզբունքի և 

կիրառման բնագավառների, դասակարգման, ազդանշանների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ առաջադրանքի հավաքել կայունացված հաճախությամբ իմպուլսային 

ազդանշանի քվարցային գեներատոր « ԵՎ-ՈՉ» տարրերով միկրոսխեմայի վրա: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ իմպուլսային ազդանշանների գեներատորների հիմնական սխեմաները 

✓ տրամաբանական տարրերով գեներատորների հիմնական սխեմաները, 

✓ տրամաբանական տարրերով RC- և քվարցային գեներատորները, 

✓ հաճախության կայունացման առումով դրանց առավելությունները և կիրառությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, տրամաբանական տարրերով գեներատորների հիմնական սխեմաներ, տրամաբանական 

տարրերով RC- և քվարցային գեներատորներ, տրամաբանական իմպուլսային ազդանշանների գեներատորների 

սխեմաներ, տրամաբանական միկրոսխեմաներ և ռադիոէլեկտրոնային տարրեր, տարբեր տեսակի իմպուլսային 

ազդանշանների գեներատորների սխեմաներ, ուսումնական սարքեր, գործիքակազմ, աշխատանքի անվտանգության 

հրահանգներ, առաջին օգնության միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-006 



 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ մեկուսիչ նյութերի, հաղորդիչների, 

կիսահաղորդիչների, մագնիսական և կոնստրուկցիոն նյութերի հատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև 

կենսաբժշկական  էլեկտրասարքավորումների տեղակայման, կարգավորման և շահագործման աշխատանքներում 

դրանց կիրառման կարողություններ։  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-003 

«Էլեկտրատեխնիկա» մոդուլը։  

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) դասակարգի էլեկտրատեխնիկական նյութերը, 

2) ընտրի մեկուսիչ նյութեր, 

3) ընտրի հաղորդիչներ, 

4) ընտրի մագնիսական նյութեր, 

5) ընտրի կիսահաղորդիչներ, 

6) ընտրի կոնստրուկցիոն նյութեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել էլեկտրատեխնիկական նյութերը 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է դասակարգում էլեկտրատեխնիկական նյութերը՝ ըստ նշանակության, 

2)  ճիշտ է տարբերակում է էլեկտրատեխնիկական նյութերի մակնիշավորումը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի հանձնարարված բնորոշիչների ընտրել անհրաժեշտ էլեկտրատեխնիկական նյութերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ մեկուսիչ նյութեր, 

✓ հաղորդիչներ, 

✓ մագնիսական նյութեր, 



 

✓ կիսահաղորդիչներ, 

✓ կոնստրուկցիոն նյութեր, 

✓ մակնիշավորում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական 

գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, մեկուսիչ նյութերի, հաղորդիչների, մագնիսական նյութերի, 

կիսահաղորդիչների տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, աշխատանքի 

անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ընտրել մեկուսիչ նյութեր 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում մեկուսիչ նյութերի տեսակները, 

2)  ճիշտ է ընտրում մեկուսիչ նյութերն՝ ըստ նշանակության։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի հանձնարարված բնորոշիչների ընտրել անհրաժեշտ մեկուսիչ նյութերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ էլեկտրամեկուսիչ լաքեր, 

✓ էլեկտրամեկուսիչ ապակի, 

✓ կերամիկա, 

✓ էլեկտրամեկուսիչ պոլիմերներ, 

✓ ոչ օրգանական էլեկտրամեկուսիչ թաղանթ, 

✓ թելանյութեր, 

✓ սիտալներ, 

✓ պլաստիկ նյութեր։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 



 

մեթոդական ցուցումներ, մեկուսիչ նյութերի տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ընտրել հաղորդիչներ 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում հաղորդիչ նյութերի տեսակները, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում փաթութային հաղորդալարերի տեսակները, 

3)  ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումների փաթութային հաղորդալարերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել հաղորդիչ նյութերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ հաղորդիչների տեսակարար դիմադրություն, 

✓ հաղորդիչների տեսակարար հաղորդականություն, 

✓ գծային ընդարձակման ջերմաստիճանայն գործակից, 

✓ հաղորդիչ նյութի ջերմահաղորդականությունը, 

✓ մեխանիկական հատկությունները, 

✓ բարձր հաղորդականության մետաղներ, 

✓ ոչ մետաղական հաղորդիչ նյութեր, 

✓ խառնուրդային հաղորդիչներ, 

✓ գերհաղորդիչներ, 

✓ պղնձե հաղորդալար, 

✓ ալյումինե հաղորդալար, 

✓ փաթույթի հաղորդալարի կտրվածքի մակերեսը, 

✓ փաթույթի հաղորդալարի մեկուսացումը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, հաղորդիչ նյութերի տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, 



 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ընտրել մագնիսական նյութեր 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական նյութերի տեսակները, 

2)  ճիշտ է ընտրում բժշկական սարքավորումներում օգտագործվող մագնիսական նյութերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել անհրաժեշտ մագնիսական նյութերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ հաստատուն և ցածր հաճախության մագնիսական դաշտերի մագնիսական նյութեր, 

✓ բարձր և գերբարձր հաճախության մագնիսական նյութեր, 

✓ մագնիսափափուկ նյութեր, 

✓ մագնիսապինդ նյութեր, 

✓ մագնիսներ փոշենյութերից, 

✓ մագնիսական վիճակ, 

✓ մագնիսական թափանցելիություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, մագնիսական նյութերի տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ընտրել կիսահաղորդիչներ 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում կիսահաղորդչային նյութերի տեսակները, 

2)  ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կիսահաղորդչային նյութերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել անհրաժեշտ կիսահաղորդչային նյութերը։ 



 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ կիսահաղորդիչների էլեկտրահաղորդականությունը, 

✓ կոնտակտային երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

✓ օպտիկական և ֆոտոէլեկտրական երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

✓ թերմոէլեկտրական երևույթները կիսահաղորդիչներում, 

✓ գերմանիում, 

✓ սիլիցիում,սելեն, 

✓ կիսահաղորդչային միացություններ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, կիսահաղորդչային նյութերի տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ընտրել կոնստրուկցիոն նյութեր 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում կոնստրուկցիոն նյութերի տեսակները, 

2)  ճիշտ է ընտրում էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող կոնստրուկցիոն նյութերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել անհրաժեշտ կոնստրուկցիոն նյութերը։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ կոնստրուկցիոն նյութերի հիմնական տեսակները, մակնշումը, 

✓ կոնստրուկցիոն նյութերի կիրառման բնագավառները, ներկայացվող պահանջները, 

✓ կոնստրկուցիոն նյութերի բնութագրերը և հիմնական ցուցանիշները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, կոնստրուկցիոն նյութերի տեսականի, ուսումնական սարքեր, անհրաժեշտ գործիքակազմ, 



 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅՈւՆ, ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈւՄ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-007 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  չափիչ, ստուգիչ սարքավորումների և գործիքների օգտագործման և  

չափումներ կատարելու կարողություններ, սերտիֆիկացման հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ գիտելիքներ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        42 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-005 «Էլեկտրոնային և 

միկրոպրոցեսորային տեխնիկա» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) դասակարգի  չափիչ, ստուգիչ սարքերն ու գործիքները, 

2) օգտագործի փականագործական և չափիչ գործիքներն՝ ըստ նշանակության, 

3) ներկայացնի չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման բնութագրերի 

օգտագործման կարգը, 

4) ներկայացնի չափիչ արտադրանքի որակը և սերտիֆիկացման համակարգերը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել չափիչ, ստուգիչ սարքերն ու գործիքները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում հիմնական ֆիզիկական մեծությունների գրառման ձևերը, չափողականությունները, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների խմբերը, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների կիրառման ոլորտները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա։ Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն  ուանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրամեխանիկական, 

մագնիսաէլեկտրական, էլեկտրամագնիսական, էլեկտրաստատիկ, Էլեկտրադինամիկ և ինդուկցիոն տեսակների 

չափիչ սարքերի կառուցվածքի, աշխատանքի սկզունքը, յուրահատկությունների ու կիրառությունների վերաբերյալ: 



 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է տրանսֆորմատորների առկա 

հավաքածուից ընտրել հոսանքի չափիչ տրանսֆորմատորը, միացնել չափվող հոսանքի ճյուղում և ընտրել լրացուցիչ 

ռեզիստորն այնպես, որպեսզի չափվող հոսանքի կերպափոխման գործակիցը լինի 1 Վ/Ա։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ հիմնական ֆիզիկական մեծությունների գրառման նշանկությունը, 

✓ հիմնական ֆիզիկական մեծությունների միջազգային ընդունված ձևերը, չափողականությունները, 

✓ չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների նշանակությունը, հիմնական խմբերը, դրանց մակնշումը և 

ներկայացվող պահանջները, 

✓ չափիչ, ստուգիչ սարքերի և գործիքների կիրառման ոլորտներն ու առանձնահատկությունները, 

✓ էլեկտրամեխանիկական, մագնիսաէլեկտրական, էլեկտրամագնիսական, էլեկտրաստատիկ, 

էլեկտրադինամիկ և ինդուկցիոն տեսակների չափիչ սարքերի ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, յուրահատկություններն ու կիրառությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, էլեկտրական և ոչ էլեկտրական մեծությունների չափիչ սարքեր, ուսումնական սարքեր, 

էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրոնային չափիչ սարքավորումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Օգտագործել փականագործական և չափիչ գործիքներն՝ ըստ նշանակության 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում պտուտակահաններ, բանալիներ, հարթաշուրթեր, 

2) ճիշտ է բացատրում ձողակարկինի կառուցվածքը և դրանով իրականացնում հանձնարարված չափումները, 

3) ճիշտ է օգտվում միկրոմետրից և չափաձողից, մեկնաբանում վերջիններիս չափելու ճշտությունը, 

4) ճիշտ է օգտվում ունիվերսալ անկյունաչափից, կալիբրներից, բացակաչափից, շաբլոններից և 

պարուրակաչափերից, 

5) պահպանում է անվտանգության կանոնները։ 



 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել և կիրառել փականագործական և չափիչ գործիքները։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ պտուտակահանների, բանալիների, հարթաշուրթերի նշանկությունը, ընդհանուր կառուցվածքը և 

աշխատանքը, 

✓ ձողակարկինի ըմդհանուր կառուցվածքը և չափումների իրականացման կարգը, 

✓ միկրոմետրի և չափաձողի նշանակությունը և կիրառման կարգը, 

✓ չափումների  ճշտությունը, 

✓ ունիվերսալ անկյունաչափի, կալիբրների, բացակաչափի, շաբլոնների և պարուրակաչափերի նշանակությունը 

և կիրառման կարգն ու առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է։  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, փականագործական և չափիչ գործիքների հավաքածու, ուսումնական սարքեր, աշխատանքի 

անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումներն ըստ նշանակության և չափման բնութագրերի օգտագործման 

կարգը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում էլեկտրական մեծությունների համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը` 

առաջադրված շղթայում լարում, հոսանքի ուժ, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն, 

հաճախականություն, հզորություն չափելու համար, 

2) ճիշտ է ընտրում առաջադրված սարքավորման ոչ էլեկտրական մեծությունների չափիչ ստուգիչ 

սարքավորումը,  

3) ճիշտ է ընտրում առաջադրված էլեկտրական մեծության չափիչ սարքը ըստ ճշտության դասի, 

4) ճիշտ է չափում և գրանցում առաջադրված էլեկտրական մեծությունները, 

5) ճիշտ է որոշում շենքի ներքին էլեկտրական ցանցի առաջադրված տեղամասում մալուխի վնասված տեղը, 



 

6) ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները, 

7) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության պայմանները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ըստ առաջադրանքի ընտրել չափիչ և ստուգիչ սարքերի և կատարել չափումներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

✓   չափաբանական բնութագրեր,  

✓ չափման միջակայք, 

✓ չափման սխալանք,  

✓ սիստեմատիկ, պատահական սխալանքներ,  

✓ անուղակի չափման սխալանք,  

✓ ամպերմետր, 

✓   վոլտմետրեր,  

✓ վատմետրեր,  

✓ ֆազոմետրեր,  

✓ հաճախաչափեր,  

✓ իմպուլսային ազդանշանի գեներատոր,  

✓ բարձր հաճախականալին ազդանշանի գեներատոր։ 

✓ սպեկտրոմետր, 

✓ ինտեգրալային սխեմաների բնութագրերի չափում,  

✓ ամպլիտուդահաճախականային բնութագրերի չափում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է։ 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, գրաֆիկական բնութագրերի չափիչ և ստուգիչ սարքեր, արդյունքների գրանցման քարտեր 

ուսումնական սարքեր, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝      10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 



 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել չափիչ արտադրանքի որակը և սերտիֆիկացման համակարգերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սերտիֆիկացման փորձարկումները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում համապատասխանության նշանի և սերտիֆիկատի ստացման կարգը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա։ Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները ստանդարտացման և սերտիֆիկացման հիմնարար 

հասկացությունների, սերտիֆիկացման սկզբունքների և իրականացման ընթացակարգերի վերաբերյալ։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ սերտիֆիկացման փորձարկումների նշանակությունը, իրականացման կարգն ու մեթոդաբանություն, 

✓ համապատասխանության նշանի նշանակությունը և կիրառումը, 

✓ համապատասխանության նշանի սերտիֆիկատի ստացման կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, ստանդարտացման և սերտիֆիկացման գործող նորմեր և կանոնակարգային փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ ՀԻՄՈւՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-008 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ ավտոմատիկայի հիմնական 

հասկացությունների վերաբերյալ, ավտոմատիկայի տարրերը և ավտոմատ կառավարվող համակարգերը 

գործնկանում կիրառելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ԲՏՍՆ-5-21-005 «Էլեկտրոնային և 

միկրոպրոցեսորային տեխնիկա» մոդուլը։ 



 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կազմի տրամաբանական կերպափոխման սխեմաներ, 

2) կիրառի թվա-անալոգային և անալոգա-թվային կերպափոխիչների կառուցվածքային սխեմաներ, 

3) ընտրի տարրերը, ավտոմատիկայի և ավտոմատ կարգավորման սխեմաները իրական սարքավորումների 

համար: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմել տրամաբանական կերպափոխման սխեմաներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ավտոմատ սարքավորումների տարրերի աշխատանքի սկզբունքները և դրանց 

բնութագրերը,  

2) ճիշտ է որոշում անալոգային ավտոմատ համակարգերի որակական ցուցանիշները, 

3) ճիշտ է կիրառում կարգաբերման և կայունության պաշարի ապահովման մեթոդները, 

4) ճիշտ է կատարում  տեղեկատվության թվային ներկայացման եղանակները, 

5) ճիշտ է կազմում տրամաբանական կերպափոխման սխեմաները, 

6) ճիշտ է կիրառում տեղեկատվության հավաստիության վերստուգման եղանակները, 

7) ճիշտ է կատարում  սխալանքների գնահատումը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա:  

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները ավտոմատ սարքավորումների 

տարրերի աշխատանքի սկզբունքների և դրանց բնութագրերի, անալոգային ավտոմատ համակարգերի 

որակական ցուցանիշների, կարգաբերման և կայունության պաշարի ապահովման մեթոդների, տեղեկատվության 

թվային ներկայացման եղանակների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է կազմել տրամաբանական կերպափոխման սխեմաները, կատարել սխալանքի գնահատում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ սարքի գործունեության ալգորիթմը, 

✓ ազդանշանների և փոխազդեցության բնութագրերը ԱԿՀ-ում, 

✓ ավտոմատ ղեկավարման համակարգի կառուցվածքը, 

✓ պարզագույն ավտոմատ կառավարման համակարգի բլոկ-սխեման, 

✓ օղակների տեսակները և փոխանցման ֆունկցիաների ստացումը, 



 

✓ կայունության չափանիշների ուսումնասիրումը ըստ Միխայլովի, Գուրվիցի և Նայկվիստի, 

✓ հետևող համակարգերի տեսակները,  

✓ հետևող համակարգի սխեմաների հավաքումը և փորձարկման կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, տրամաբանական կերպափոխման սխեմաների  և դրանց տարրերի տեսականի: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել թվա-անալոգային և անալոգա-թվային կերպափոխիչների կառուցվածքային սխեմաներ 

Կատարման չափանիշներ ✓ ճիշտ է ներկայացնում տարրերի աշխատանքի սկզբունքները, 

✓ ճիշտ է տարբերակում տարրերի նշանակումները, գործողությունները և կիրառման եղանակները, 

✓ ճիշտ է կարդում ազդանշանների համեմատման իրական սխեմաները, 

✓ ճիշտ է կարդում էլեկտրոնային կարգավորիչների կառուցվածքային սխեմաները և կարգաբերման 

եղանակները, 

✓ ճիշտ է տարբերակում գործադիր սարքերի տարբեր տեսակները և դրանց միացման սխեմաները, 

✓ ճիշտ է տիրապետում թվա-անալոգային և անալոգա-թվային կերպափոխիչների կառուցվածքային 

սխեմաներին և աշխատանքի սկզբունքներին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա:  

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուանողի ընդհանուր գիտելիքները ավտոմատ կառավարման 

համակարգերի նշանակության, հիմնական տարրերի տարրերի, դրանց աշխատանքի սկզբունքների և կիրառման 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել տարրի նշանակումը, նրա 

գործողությունները, կիրառի տարրը: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ թվա-անալոգային կերպափոխիչների կառուցվածքային սխեմաները, 

✓ անալոգա-թվային կերպափոխիչների կառուցվածքային սխեմաները, 



 

✓ տարրերի նշանակումները, գործողությունները և կիրառման եղանակները,  

✓ էլեկտրոնային կարգավորիչների կառուցվածքային սխեմաների վերլուծությունը և կիրառումը, 

կարգաբերման եղանակները, 

✓ գործադիր սարքերի նշանակությունը, մակնշումը, ներկայացվող պահանջները, տեսակներն ու դրանց 

միացման սխեմաները, 

✓ թվա-անալոգային և անալոգա-թվային կերպափոխիչների նշանակությունը, ներկայացվող պահանջները, 

կիրառման ոլորտները, 

✓ թվա-անալոգային և անալոգա-թվային կերպափոխիչների կառուցվածքային սխեմաները և աշխատանքի 

սկզբունքները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, էլեկտրոնային կարգավորիչների կառուցվածքային սխեմաներ, թվա-անալոգային և 

անալոգա-թվային կերպափոխիչների տեսականի: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ընտրել տարրերը, ավտոմատիկայի և ավտոմատ կարգավորման սխեմաները իրական սարքավորումների համար 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում ավտոմատիկայի և ավտոմատ կառավարման տարրերը, 

2) ճիշտ է կազմում ավտոմատ կարգավորման սխեմաները,  

3) ճիշտ է կիրառում ավտոմատիկայի միջոցների սպասարկումը և թեսթավորումը, 

4) ճիշտ է օգտագործում բժշկական տեխնիկայի կազմում ընդգրկված ռելեային ավտոմատիկայի սխեմաները, 

5) ճիշտ է կատարում ավտոմատ կարգավորման համակարգերի սպասարկումը։   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Ուսանողին հանձնարարվելու 

է ընտրել տվիչներ և դրանք հերթականությամբ հավաքել որոշակի շղթայում, հանել դրանց աշխատանքային 

բնութագրերը և համեմատել միմյանց հետ։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 



 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ, ավտոմատիկայի և հեռուստամեխանիկայի ուսումնա-վարժական սարքեր և տարրեր, 

ստանդարտներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-009 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ մասնագիտական աշխատանքային գծագրեր 

կարդալու և հասկանալու , պարզագույն մոնտաժման գծագրեր և ուրվագծեր կատարելու կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝       18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ԲՏՍՆ-5-21-001 «Ճարտարագիտական 

գրաֆիկա» և ԲՏՍՆ-5-21-005 «Էլեկտրոնային և միկրոպրոցեսորային տեխնիկա» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) մշակի մոնտաժման սխեմաների գծագրեր և ուրվագծեր, 

2) կարդա տեխնոլոգիական գծագրեր, 

3) կատարի կատարելագործվող հանգույցների և փորձնական նմուշների ուրվագծեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Մշակել մոնտաժման սխեմաների գծագրեր և ուրվագծեր 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում էլեկտրական սխեմաների անվանացուցակները, 

2) ճիշտ է կիրառում նյութերի պայմանական նշագրումները, 

3) ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ ներքին էլեկտրացանցի մոնտաժման սխեմաների 

առաջադրած գծագրերը, 

4) ճիշտ է կազմում լուսավորման սարքավորումների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերը, 

5) ճիշտ է կազմում էլեկտրական շարժիչների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերն ու 

ուրվագծագրեր, 



 

6) ճիշտ է կազմում տրանսֆորմատորների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերն ու ուրվագծագրեր, 

7) ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների մոնտաժման սխեմաների գծագրերը, 

8) ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների հանգույցների ուրվագծերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրական սխեմաների 

անվանացուցակների կազման, բժշկական սարքերի համար անհաժեշտ էլեկտրացանցի, լուսավորման 

սարքավորումների, էլեկտրական շարժիչների, տրանսֆորմատորների մոնտաժման սխեմաների, գծագրման և 

ուրվագծման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է մշակել տարբեր 

մոնտաժման սխեմաների ուրվագծեր: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ լուսավորման սարքավորումներ 

✓ էլեկտրական շարժիչներ 

✓ տրանսֆորմատորներ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին, ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ:   

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

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտորմասնագիտական մեթոդական 

գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, , ուսումնական սարքեր  էլեկտրասարքավորումների մոնտաժման տիպային 

սխեմաներ, հավաքական գծագրերի ատլասներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարդալ տեխնոլոգիական գծագրեր 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կարդում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ ներքին էլեկտրական ցանցի մոնտաժման 

առաջադրած գծագրերը, 

2) ճիշտ է կարդում մալուխային գծերի մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

3) ճիշտ է կարդում բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ լուսավորման սարքավորումների մոնտաժման 

առաջադրած գծագրերը, 



 

4) ճիշտ է կարդում էլեկտրական շարժիչների մոնտաժման առաջադրած գծագրերը, 

5) ճիշտ է կարդում  տրանսֆորմատորների մոնտաժման սխեմաների առաջադրած գծագրերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքերի համար 

անհրաժեշտ ներքին էլեկտրական ցանցի, մալուխային գծերի, բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ լուսավորման 

սարքավորումների էլեկտրական շարժիչների,  տրանսֆորմատորների մոնտաժման գծագրեր կարդալու վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է տիպային էսքիզի և աշխատանքային գծագրի 

վրա ներկայացնել տեխնիկական պահանջները և մեկնաբանել առանձին տարրերի նշանակումները։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ մալուխային գծերի մոնտաժման գծագրեր, 

✓ բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ լուսավորման սարքավորումների մոնտաժման գծագրեր, 

✓ էլեկտրական շարժիչների մոնտաժման գծագրերը, 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին, ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:  

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

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական մեթոդական 

գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ ներքին էլեկտրական ցանցի, 

մալուխային գծերի, բժշկական սարքերի համար անհրաժեշտ լուսավորման սարքավորումների էլեկտրական 

շարժիչների,  տրանսֆորմատորների մոնտաժման գծագրեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել կատարելագործվող հանգույցների և փորձնական նմուշների ուրվագծեր 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շահագործվող էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծեր,   

2) ճիշտ է կատարում փորձարկման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծեր,  

3) ճիշտ է կատարում մոնտաժման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծեր։   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվի ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները շահագործվող էլեկտրական սխեմաների, 

փորձարկման էլեկտրական սխեմաների մոնտաժման էլեկտրական սխեմաների կատարելագործված ուրվագծերի 



 

վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է գծագրել կատարելագործված 

էլեկտրական սխեմաների ուրվագծեր։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ շահագործվող էլեկտրական սխեմաներ, 

✓ փորձարկման էլեկտրական սխեմաներ 

✓ մոնտաժման էլեկտրական սխեմաներ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին, ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները:  

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

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական մեթոդական 

գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, շահագործվող էլեկտրական սխեմաների, փորձարկման էլեկտրական 

սխեմաների մոնտաժման էլեկտրական սխեմաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԾՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈւՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-010 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ բժշկական էլեկտրասարքավորումների շահագործման, 

տեղակայման և կարգավորման գործառույթներում մենեջմենթի առանձնահատկությունների, կազմակերպության 

կառավարման տարբեր ձևերի, նրա ռեսուրսների  դրամավարկային և հարկային քաղաքականության մասին, 

ձևավորել տնտեսական տեղեկատվության կիրառման կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ԲՏՍՆ-5-21-009 «Աշխատանքային 

գծագրերի և էլեկտրական սխեմաների մշակման կարողություններ», ԲՏՍՆ-5-21-006 «Էլեկտրատեխնիկական 

նյութերի ընտրություն» և ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում, սերտիֆիկացում» մոդուլները։  



 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները և դրանց  կիրառությունը, 

2) ներկայացնի  ազդանշաններիր առաջնային կերպափոխիչներում ընթացող ֆիզիկական երևույթները, 

3) ներկայացնի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների համակցման հիմնական սխեմաների 

աշխատանքի սկզբունքը և գիտի դրանց գործնական կիառությունը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները և դրանց  կիրառությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները` ըստ դրանց հիմքում ընթացող 

ֆիզիկական երևույթների, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի դերն օբյեկտի պարամետրերի հսկման 

համար, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչների հիմնական կիրառությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչների դասակարգման, օբյեկտի պարամետրերի հսկման դերի և դրանց  կիրառությունների 

վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ճիշտ դասակարգել 

ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները, բացատրել դրանց հիմքում ընթացող ֆիզիկական երևույթները,  

ներկայացնել ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի դերն օբյեկտի պարամետրերի հսկման համար, դրանց 

հիմնական կիրառությունները:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ, 

✓ ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներում ընթացող ֆիզիկական երևույթներ 

✓ ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի օբյեկտի հսկման պարամետրեր  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական շեղումներ:  

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

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մասնագիտական մեթոդական 



 

գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների և դրանց կիրառության 

վերաբերյալ, ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  ազդանշաններիր առաջնային կերպափոխիչներում ընթացող ֆիզիկական երևույթները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում  մեխանիկական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները, բացատրում 

է դրանց աշխատանքը, կարողանում է գործնականում ճիշտ կիրառել դրանք, 

2)  ճիշտ է տարբերակում   ջերմային տեսակի ազդանիշանների առաջնային կերպափոխիչները, բացատրում է 

դրանց աշխատանքը, գործնականում ճիշտ է կիրառում դրանք, 

3) ճիշտ է տարբերակում  պյեզոէլէկտրական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչները, 

բացատրում է դրանց աշխատանքը, գործնականում ճիշտ է կիրառում դրանք, 

4) ճիշտ է տարբերակում  ռեզիստիվ, ունակային և ինդուկտիվ տեսակների ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչները, բացատրում է դրանց աշխատանքը, գործնականում ճիշտ է կիրառում դրանք, 

5) ճիշտ է տարբերակում  մրրկահոսքային, մագնիսաառաձգական տեսակի ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչները, բացատրում է դրանց աշխատանքը, գործնականում ճիշտ է կիրառում դրանք, 

6) ճիշտ է գնահատում աղմուկների ազդեցությունն ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների 

աշխատանքի վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները մեխանիկական, 

ջերմայինպյեզոէլեկտրական, ռեզիստիվ, ունակային և ինդուկտիվ մրրկահոսքային, մագնիսաառաձգական 

տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների նշանակության, աշխատանքի, կիրառման ոլորտների 

վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է տարբերակել ազդանշանների 

առաջնային կերպափոխիչները, գնահատել  աղմուկների ազդեցությունն ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչների աշխատանքի վրա: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ մեխանիկական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ,  

✓ ջերմային տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ,  

✓ պյեզոէլեկտրական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ, 



 

✓ ռեզիստիվ տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ, 

✓ ունակային տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ, 

✓ ինդուկտիվ տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ, 

✓  մրրկահոսքային, մագնիսաառաձգական ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ:  

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

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մեխանիկական, ջերմային, 

էլեկտրական, պյեզոէլեկտրական և մագնիսաէլեկտրական բնույթի կերպափոխիչների ուսումնասիրման և ըստ 

ոլորտների  կիրառման վերաբերյալ  մասնագիտական մեթոդական գրականություն, բավարար քանակի տվիչների 

տարատեսակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչների համակցման հիմնական սխեմաների աշխատանքի 

սկզբունքը և գիտի դրանց գործնական կիառությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի համակցող սխեմայի նշանակությունը, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում համակցող սխեման` կախված առաջնային կերպափոխչի տեսակից, 

3) Կախված առաջնային տվիչի կոնկրետ տեսակից` ճիշտ է համալարում համակցող սխեման: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ազդանշանների առաջնային 

կերպափոխիչների համակցման հիմնական սխեմաների և դրանց համալրման նշանակության, աշխատանքի 

սկզբունքի և դրանց գործնական կիառության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է համալարել համակցող սխեման:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչի համակցող սխեմա, 

✓ ավտոմատ կառավարման համակարգի տրված էլեկտրական սխեմայի վրա համակցման սխեմա 

մեխանիկական տեսակի ազդանշանների առաջնային կերպափոխիչներ  



 

✓ որաշակի տեսակի տվիչի համար հհամապատասխան համակցման սխեմա։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ առաջնային 

կերպափոխիչների արդի միկրոսխեմաների և տրանզիստորային համակցման սխեմաների ուսումնասիրման 

բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, 

ազդանշանի առաջնային կերպափոխիչներ համակցման սխեմաներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՆՈւՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈւՐՆԵՐ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊԻՉՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  անհրաժեշտ գիտելիքներ էլեկտրասնման աղբյուրների հիմնական 

տեսակների, դրանց կառուցման եղանակների, աշխատանքային ռեժիմների և կիրառությունների վերաբերյալ, 

տարբեր տեսակի կերպափոխչային սարքավորումների և դրանց վրա կառուցված էլեկտրասնման աղբյուրների 

վերանորոգման և սպասարկման կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-003 «Էլեկտրատեխնիկա» 

մոդուլը։ 



 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքները, սահմանում ուղղիչների, կոնվերտորների, 

հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով կատարվող փոխակերպումները, 

2) ներկայացնի  ուղղիչների հիմնական սխեմաները, դրանց աշխատանքի սկզբունքը և կիրառությունը, 

3) ներկայացնիլ  հաստատուն լարման կարգավորիչների, կոնվերտորների հիմնական սխեմաները, դրանց 

տարրերի դերը և աշխատանքային ռեժիմները, 

4) ներկայացնի էլեկտրասնման աղբյուրում հարթեցնող զտիչ(ներ)ի դերը, տարբերակել սխեմաները, հաշվարկել 

ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեման: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքները, սահմանում ուղղիչների, կոնվերտորների, հաստատուն 

լարման կարգավորիչների միջոցով կատարվող փոխակերպումները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է որոշում տվյալ կառուցվածքի էլեկտրասնման աղբյուրում կատարվող էլեկտրական էներգիայի 

փոխակերպումների քանակը, 

2) ճիշտ է տարբերակում աղբյուրի առանձին հանգույցները, մեկնաբանում դրանց դերը, 

3) ճիշտ է  տարբերակում ուղղիչների, կոնվերտորների և հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով 

էներգիայի փոխակերպումների եղանակները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրասնման աղբյուրների 

կառուցվածքների,  էլեկտրասնման աղբյուրում կատարվող էլեկտրական էներգիայի փոխակերպումների, աղբյուրի 

առանձին հանգույցների ուղղիչների, կոնվերտորների և հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով 

էներգիայի փոխակերպումների եղանակների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է որոշել տվյալ կառուցվածքի էլեկտրասնման 

աղբյուրում կատարվող էլեկտրական էներգիայի փոխակերպումների քանակը, տարբերակել ուղղիչների, 

կոնվերտորների և հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով էներգիայի փոխակերպումների եղանակները։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ էլեկտրասնման աղբյուրի կառուցվածք,  

✓ էլեկտրասնման աղբյուրում կատարվող էլեկտրական էներգիայի փոխակերպումների եղանակներ, 



 

✓  էլեկտրասնման  աղբյուրի առանձին հանգույցներ, 

✓ ուղղիչների, կոնվերտորների և հաստատուն լարման կարգավորիչների միջոցով էներգիայի 

փոխակերպումների եղանակներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ :Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքների, ուղղիչների, կոնվերտորների և հաստատուն լարման 

կարգավորիչների միջոցով էներգիայի փոխակերպումների եղանակների ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող 

ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, տարբեր տեսակի սնման 

աղբյուրներ և համապատասխան չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` օսցիլոգրաֆ, թվային վոլտմետր, 

հաճախականաչափ, տեստեր և այլն։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  ուղղիչների հիմնական սխեմաները, դրանց աշխատանքի սկզբունքը և կիրառությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղիչների հիմնական սխեմաները, բացատրում դրանց աշխատանքը, 

2) ճիշտ է  կատարում  չափումներ ուղղիչի լաբորատոր ստենդի կամ փորձանմուշի վրա` ըստ տեխնիկական 

առաջադրանքի, 

3)  պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ուղղիչների հիմնական սխեմաների, 

լաբորատոր ստենդի կամ փորձանմուշի վրա չափումներ կատարելու վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի 

միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ տեխնիկական առաջադրանքի կատարել  չափումներ՝ ուղղիչի 

լաբորատոր ստենդի կամ փորձանմուշի վրա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ուղղիչների սխեմաներ,  

✓ ցածր հզորության ուղղիչներ, 

✓ ակտիվ-ունակային բեռով ուղղիչներ, 



 

✓ լարման բազմապատկմամբ ուղղիչներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

էլեկտրասնման աղբյուրների կառուցվածքների, եռաֆազ հոսանքի հզոր ուղղիչների, ցածր հզորության 

ուղղիչների ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, տարբեր տեսակի ուղղիչներ, դրանց չափումների լաբորատոր ստենդներ, 

փորձանմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  հաստատուն լարման կարգավորիչների, կոնվերտորների հիմնական սխեմաները, դրանց տարրերի 

դերը և աշխատանքային ռեժիմները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն լարման պարամետրական կայունարարի սխեման և աշխատանքի 

սկզբունքը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն լարման կոմպենսացմամբ կայունարարի աշխատանքի սկզբունքը, 

3)  ճիշտ է ներկացնում կոնկրետ սխեմայի աշխատանքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն լարման իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների հիմնական 

սխեմաները, դրանց բնութագրիչ հատկությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում  իմպուլսային կարգավորիչներում և կոնվերտորներում տարրերի դերը և 

աշխատանքային ռեժիմները, 

6)  ճիշտ ներկայացնում  իմպուլսային կարգավորիչների միջոցով հաստատուն հոսանքի շարժիչի կառավարման 

սկզբունքը, 

7) ճիշտ է կատարում կարգավորիչի, կոնվերտորի պարամետրերի չափումներ` ըստ տեխնիկական 

առաջադրանքի, 

8) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները հաստատուն լարման 



 

կարգավորիչների, կոնվերտորների հիմնական սխեմաների, հաստատուն լարման իմպուլսային կարգավորիչների 

և կոնվերտորների հիմնական սխեմաների և դրանց բնութագրիչ հատկությունների, դերի, կառավարման և 

աշխատանքային ռեժիմների, կարգավորիչի, կոնվերտորի պարամետրերի չափումների վերաբերյալ:  Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել կարգավորիչի, կոնվերտորի պարամետրերի 

չափումներ` ըստ տեխնիկական առաջադրանքի: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ հաստատուն լարման պարամետրական կայունարարի սխեման,  

✓ հաստատուն լարման կոմպենսացմամբ կայունարար, 

✓  իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների տարրեր, 

✓ հաստատուն հոսանքի շարժիչ, 

✓ կարգավորիչի, կոնվերտորի պարամետրեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

հաստատուն լարման  կայունարարների, իմպուլսային կարգավորիչների և կոնվերտորների,  հաստատուն 

հոսանքի շարժիչների ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, ցուցադրական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, հաստատուն լարման կայունարարներ, իմպուլսային կարգավորիչների և 

կոնվերտորների տարրեր, համապատասխան լաբորատոր ստենդ և չափիչ-ստուգիչ սարքավորումներ` 

օսցիլոգրաֆ, թվային վոլտմետր, հաճախականաչափ, տեստեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել էլեկտրասնման աղբյուրում հարթեցնող զտիչ(ներ)ի դերը, տարբերակել սխեմաները, հաշվարկել 

ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեման 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զտիչների տարատեսակները և սխեմաները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասնման աղբյուրում զտիչ հանգույց(ներ)ի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է հաշվարկում պարզագույն ունակային զտիչի կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը, 

4)  ճիշտ է կատարում զտիչի պարամետրերի չափումները` ըստ տեխնիկական առաջադրանքի, 



 

5)  պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրասնման աղբյուրում 

հարթեցնող զտիչ(ներ)ի դերի, սխեմաների տարբերակման, պարզագույն ունակային զտիչի կոնդենսատորի 

էլեկտրաունակության, ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեմայի պարամետրերի հաշվարկի, չափման, զտիչ 

հանգույց(ներ)ի նշանակության վերաբերյալ:  Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու 

է հաշվել պարզագույն ունակային զտիչի կոնդենսատորի էլեկտրաունակությունը, կատարել զտիչի 

պարամետրերի չափումները` ըստ տեխնիկական առաջադրանքի: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ զտիչների տարատեսակներ և սխեմաներ,  

✓ էլեկտրասնման աղբյուրում զտիչ հանգույց(ներ), 

✓ ունակային զտիչի կոնդենսատորների էլեկտրաունակություններ, 

✓ դրոսելային ինդուկտիվություն, 

✓ փոփոխական հոսանքի կամրջակային չափիչ, 

✓ զտիչների պարամետրեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

զտիչների տարատեսակներ և սխեմաներ, ունակային զտիչներ, էլեկտրասնման աղբյուրում հարթեցնող 

զտիչ(ներ)ի դերի, սխեմաների տարբերակման, ուղղիչի պարզագույն զտիչի սխեմայի պարամետրերի հաշվարկի, 

չափման, զտիչ հանգույց(ներ)ի նշանակության ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, 

ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, համապատասխան լաբորատոր ստենդ և չափիչ-

ստուգիչ սարքավորումներ` օսցիլոգրաֆ, թվային վոլտմետր, հաճախականաչափ, տեստեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-012 



 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության ընթացքում բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթաշրջանառության կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  32 ժամ 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերը 

2) ներկայացնի  փաստաթղթերի տեսակները 

3) կազմի գործավարական փաստաթղթեր 

4) կազմի  տեխնիկական փաստաթղթերը 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ստանդարտացման նորմատիվային փաստաթղթերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական ստանդարտները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի պարամետրերի չափման մեթոդների 

ստանդարտները, 

3) ճիշտ է օգտվում անհրաժեշտ ստանդարտից և նորմատիվային փաստաթղթերից՝ բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների տեղակայման, շահագործման, փորձարկման աշխատանքներում։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ստանդարտացման նորմատիվային 

փաստաթղթերի, դրանց տեսակների, գործավարական և  տեխնիկական փաստաթղթերի և նշանակության 

վերաբերյալ:  Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ճիշտ ներկայացնել  

էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական ստանդարտները, դրանց չափման մեթոդների 

ստանդարտները, ճիշտ օգտվել անհրաժեշտ ստանդարտներից և նորմատիվային փաստաթղթերից՝ բժշկական 

սարքերի և սարքավորումների տեղակայման, շահագործման, փորձարկման աշխատանքներում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական ստանդարտները,  



 

✓  էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի պարամետրերի չափման մեթոդների ստանդարտներ, 

✓ բժշկական սարքերի և սարքավորումների տեղակայման, շահագործման, փորձարկման աշխատանքների 

նորմատիվային փաստաթղթեր:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ:  

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

էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական, էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի 

պարամետրերի չափման մեթոդների ստանդարտների, բժշկական սարքերի և սարքավորումների տեղակայման, 

շահագործման, փորձարկման աշխատանքների նորմատիվային փաստաթղթերի վերաբերյալ ուսումնասիրման 

բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի տերմինաբանական 

էլեկտրատեխնիկական բաղադրամասերի պարամետրերի չափման մեթոդների ստանդարտներ, բժշկական 

սարքերի և սարքավորումների տեղակայման, շահագործման, փորձարկման նորմատիվային փաստաթղթեր, 

ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  փաստաթղթերի տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  փաստաթղթավորման նշանակությունը, 

2) ճիշտ է  ներկայացնում  գործավարական փաստաթղթերի տեսակները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում  տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակները, 

4) ճիշտ է  ներկայացնում փաստաթղթերի վավերապայմանները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները  փաստաթղթավորման նշանակության, գործավարական և 

տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակների, փաստաթղթերի վավերապայմանների վերաբերյալ:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ փաստաթղթավորման նշանակությունը,  

✓ գործավարական փաստաթղթեր,  

✓ տեխնիկական փաստաթղթեր, 



 

✓  փաստաթղթերի վավերապայմաններ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ:  

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

փաստաթղթավորման նշանակության, գործավարական և  տեխնիկական փաստաթղթերի տեսակների, 

փաստաթղթերի վավերապայմանների ուսումնասիրման վերաբերյալ բաժիններ պարունակող ուսումնական 

նյութեր և մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել գործավարական փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում վերանորոգված կարգավորված էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման ակտը,  

2) ճիշտ է կազմում էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման փաստաթղթեր, 

3) ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին 

փաստաթղթեր, 

4) ճիշտ է կազմում բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման ակտերը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վերանորոգված կարգավորված 

էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման ակտի, էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների 

ամփոփման, բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին փաստաթղթերի, 

բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման ակտերի վերաբերյալ:   

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կազմել վերանորոգված-կարգավորված 

էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման, բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման 

ակտերը, էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման, բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին փաստաթղթերը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վերանորոգված-կարգավորված էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման ակտեր,  

✓ էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման փաստաթղթեր  



 

✓  բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման բժշկական սարքերի և սարքավորումների 

հետազոտման արդյունքների մասին փաստաթղթեր,  

✓ բժշկական սարքերի և սարքավորումների փորձարկման ակտեր:   

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: 

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

վերանորոգված-կարգավորված էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման, բժշկական սարքերի և 

սարքավորումների փորձարկման ակտերի, էլեկտրասարքավորումների հսկման արդյունքների ամփոփման, 

բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտման արդյունքների մասին փաստաթղթերի ուսումնասիրման 

վերաբերյալ բաժիններ ունեցող ուսումնական նյութեր, վերանորոգված-կարգավորված 

էլեկտրասարքավորումների հանձնման-ընդունման ակտերի,  բժշկական սարքերի և սարքավորումների 

փորձարկման բժշկական սարքերի և սարքավորումների հետազոտմանև փորձարկման արդյունքների մասին 

փաստաթղթերի և ակտերի օրինակներ, ԳՕՍՏ-եր և ստանդարտներ, բժշկական սարքերի և սարքավորումների 

տարրերի տեղեկագրքեր,  ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմել  տեխնիկական փաստաթղթերը 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում կազման համար առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթերի համար անհրաժեշտ 

տվյալները, 

2)  ճիշտ է հիմնավորում տեխնիկական փաստաթղթերի կազման համար ներկայացված տվյալները, 

3)  ճիշտ է կազմում առաջադրած տեխնիկական փաստաթուղթը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կազման համար առաջադրված 

տեխնիկական փաստաթղթերի համար անհրաժեշտ տվյալների ներկայացման և  հիմնավորման, տեխնիկական 

փաստաթուղթերի կազմման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է 

կազմել առաջադրած տեխնիկական փաստաթուղթը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 



 

✓ կազման համար առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթեր, 

✓ տեխնիկական փաստաթղթերի համար անհրաժեշտ տվյալներ, 

✓ տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման համար ներկայացված տվյալների հիմնավորումներ, 

✓ առաջադրած տեխնիկական փաստաթուղթ, 

✓ տեխնիկական պահանջներ, 

✓ պատվիրատու, 

✓ արտադրող կազմակերպություն, 

✓ բնութագրեր, 

✓ կոմպլեկտայնություն, 

✓ դրոշմում, 

✓ փաթեթավորում, 

✓ ընդունման կարգը, 

✓ փորձարկման մեթոդներ, 

✓ փոխադրում և պահպանություն, 

✓ շահագործման ցուցումներ, 

✓ երաշխիք։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: 

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

առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական փաստաթղթերի համար անհրաժեշտ տվյալների, 

տեխնիկական փաստաթղթերի կազմման համար ներկայացված տվյալների հիմնավորումների վերաբերյալ 

ուսումնական նյութեր, առաջադրված տեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական փաստաթղթերի համար 

անհրաժեշտ տվյալների, տեխնիկական փաստաթղթերի օրինակներ, ԳՕՍՏ-եր և ստանդարտներ, բժշկական 

սարքերի և սարքավորումների տարրերի տեղեկագրքեր,  ցուցադրական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 



 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՉԱՓԻՉ, ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   գիտելիքներ բժշկական էլեկտրոնային չափիչ, ախտորոշիչ սարքերի 

ընդհանուր կառուցվածքի, դրանցում ընթացող երևույթների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, դրանց 

միջոցով իրականցվող հետազոտությունների, դրանց հիմնական հանգույցների վերաբերյալ , բժշկական 

էլեկտրոնային չափիչ, ախտորոշիչ սարքերի օգտագործման, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

վերաբերյալ կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-005 «Էլեկտրոնային և 

միկրոպրոցեսորային տեխնիկա»  և ԲՏՍՆ-5-21-012 «Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման տեխնոլոգիաները, 

2) ներկայացնի  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները, 

3) ներկայացնի  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց 

տեղադրման,վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները, 

4) ներկայացնի  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց 

տեղադրման,վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Ներկայացնել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման տեխնոլոգիաները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է բացատրում  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերը, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 

2)  ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների 



 

հիմնական մասերի նշանակությունը, 

3)  ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների 

հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը, 

4)  ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման տեխնոլոգիաները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական էլեկտրոնային 

ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերի, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց ներկայացվող 

հիմնական պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի, բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ 

սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի նշանակության, փոխադարձ կապի, բժշկական 

էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է իրականացնել բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային 

տեսակների  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարք, 

✓ բացատրում  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածք, 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապը և փոխազդեցություն, 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  սպասարկման 

տեխնոլոգիաներ, 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  տեղադրման, 

տեխնոլոգիաներ, 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  վերանորոգման 

տեխնոլոգիաներ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ 

էական շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 



 

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

բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի դերի, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, 

դրանց ներկայացվող հիմնական պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի, բժշկական էլեկտրոնային 

ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի նշանակության, փոխադարձ կապի, 

բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի բազային տեսակների  տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, 

թվային պրոյեկտոր, համապատասխան բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքեր և 

սարքավորումներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային  ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, 

կշեռքների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները  և դրանց 

ներկայացվող պահանջները, 

2)  ճիշտ է բացատրում ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային 

ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում ջերմաչափերի, զարերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  

ինֆորմացիայի նախնական և հետպրոցեսային մշակումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների օգտագործման գործընթացը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների ստուգումների և փոձարկումների գործընթացը, 



 

7) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական էլեկտրոնային ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, 

պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների վերանորոգման և սպասարկման գործընթացը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվիեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական էլեկտրոնային  

ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների աշխատանքի սկզբունքների, 

հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունների  և դրանց ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել բժշկական էլեկտրոնային  

ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների ստուգման, փորձարկման 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական էլեկտրոնային  ջերմաչափեր, 

✓ բժշկական զարկերակաճնշաչափեր, 

✓ բժշկական  պուլսօքսիմետրեր, 

✓ բժշկական  կշեռքներ, 

✓  ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների առաջնային տվիչներ, 

✓ ջերմաչափերի, զարերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  ինֆորմացիայի նախնական և 

հետպրոցեսային մշակումներ իրականացնող հանգույցներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

բժշկական էլեկտրոնային  ջերմաչափեր, բժշկական զարկերակաճնշաչափեր,  պուլսօքսիմետրեր, բժշկական  

կշեռքներ, ջերմաչափերի, զարկերակաճնշաչափերի, պուլսօքսիմետրերի, կշեռքների յուրաքանչյուրի բազային 

տեսակների առաջնային տվիչներ, դրանց ուսումնասիրման բաժիններ պարունակող ուսումնական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝14 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց տեղադրման,վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների (էլեկտրաուղեղագրերի), 

էլեկտրամիոգրաֆների (էլեկտրամկանագրերի) աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, 

հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների, 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային 

ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների, 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  

ինֆորմացիայի նախնական և հետպրոցեսային մշակումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում  էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների, 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների գրանցումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

5)  ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների, 

յուրաքանչյուրի բազային տեսակների էլեկտրասնուցման աղբյուրներին ներկայացվող տեխնիկական 

պահանջները, դրանց բավարարման ձևերը, տեխնիկական իրականացումները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների 

բնականոն աշխատանքի համար պահանջվող աշխատանքային հողանցումների և էլեկտրասնուցմանը 

վերաբերող պահանջները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների 

օգտագործման գործընթացը, 

8) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների 

ստուգումների և փորձարկումների գործընթացը, 

9) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման  գործընթացները։ 



 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրասրտագրիչների, 

էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների (էլեկտրաուղեղագրերի), էլեկտրամիոգրաֆների (էլեկտրամկանագրերի) 

աշխատանքի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և դրանց ներկայացվող 

պահանջների, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, օգտագործման, ստուգման, փորձարկման 

տեղադրման, վերանորոգման  և սպասարկման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է իրականացնել էլեկտրասրտագրիչի, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆի (էլեկտրաուղեղագի), 

էլեկտրամիոգրաֆի (էլեկտրամկանագրի) ստուգման, տեղադրման, վերանորոգման  և սպասարկման 

գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ էլեկտրասրտագրիչներ, 

✓ էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆներ,  

✓ էլեկտրամիոգրաֆներ, 

✓ էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների տեղադրման, վերանորոգման 

և սպասարկման  գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների ուսումնասիրման բաժիններ 

պարունակող ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:,  էլեկտրասրտագրիչներ, 

էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆներ, էլեկտրամիոգրաֆներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերը, դրանց տեղադրման,վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ շնչաչափագրական 

/սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/   աշխատանքի առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց 



 

ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ սարքերի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային տեսակների 

առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների աշխատանքի 

սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային տեսակների 

ազդանշանների  փոխակերպիչներից ստացվող թվանշանային  ինֆորմացիայի նախնական և հետպրոցեսային 

մշակումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում  շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ յուրաքանչյուրի բազային տեսակների 

գրանցումներ իրականացնող հանգույցների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/  յուրաքանչյուրի բազային տեսակների 

էլեկտրասնուցման աղբյուրներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները, դրանց բավարարման ձևերը, 

տեխնիկական իրականացումները  

7) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրաուղեղագրերի 

էլեկտրամիոգրաֆների բնականոն աշխատանքի համար պահանջվող աշխատանքային հողանցումների և 

էլեկտրասնուցմանը վերաբերող պահանջները 

8) ճիշտ է ներկայացնում սպիրմետր, սպիրոգրաֆ ստուգումների և փոձարկումների գործընթացը,  

9) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաուղեղագրերի էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, 

էլեկտրամիոգրաֆների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման  գործընթացները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները շնչաչափագրիչ /սպիրոմետր, 

սպիրոգրաֆ/ սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, աշխատանքի 

առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և դրանց ներկայացվող պահանջների, բազային 

տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների 

աշխատանքի սկզբունքների  և ընդհանուր կառուցվածքի, հողանցումների և էլեկտրասնուցմանը վերաբերող 

պահանջների, ստուգումների և փոձարկումների տեղադրման, վերանորոգման  և սպասարկման գործընթացների 

վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ճիշտ ներկայացնել բժշկական 

էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքերի՝ շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/   աշխատանքի 



 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, բազային 

տեսակների առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների 

աշխատանքի սկզբունքները և ընդհանուր կառուցվածքը, հողանցումների և էլեկտրասնուցմանը վերաբերող 

պահանջները, ստուգումների և փոձարկումների տեղադրման, վերանորոգման  և սպասարկման գործընթացները 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ շնչաչափագրիչ սարք, 

✓ շնչաչափագրիչ սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ սարքի բազային տեսակների ազդանշանների  

փոխակերպիչներ, 

✓ էլեկտրասնուցման աղբյուրներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ, 

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքավորման բլոկ սխեմա,  

✓ բժշկական էլեկտրոնային ախտորոշիչ և չափիչ սարքավորման հանգույցների փոխադարձ կապ, 

✓ էլեկտրամիոգրաֆներ, էլեկտրասրտագրիչների, էլեկտրաէնցեֆալոգրաֆների, էլեկտրամիոգրաֆների 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման  գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ 

էական շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

շնչաչափագրիչ սարք, շնչաչափագրական /սպիրոմետր, սպիրոգրաֆ/ սարքի բազային տեսակների 

ազդանշանների  փոխակերպիչներ, էլեկտրասնուցման աղբյուրներ, դրանց ուսումնասիրման բաժիններ 

պարունակող ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  գիտելիքներ բժշկական ռենտգենյան  ախտորոշիչ սարքերի 

ընդհանուր   կառուցվածքի, նրանցում ընթացող երևույթների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, դրանց 

միջոցով իրականցվող հետազոտունների, դրանց հիմնական հանգույցների վերաբերյալ, ինչպես նաև բժշկական 



 

ռենտգենյան  ախտորոշիչ սարքերի օգտագործման, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

վերաբերյալ գործնական կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները  Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի  բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները, 

2) ներկայացնի բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերը, 

3) ներկայացնի բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ  ռենտգենյան սարքերով իրականացվող 

հետազոտությունները,     

4) ներկայացնի բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ   ռենտգենյան սարքերի աշխատանքային տեղերի 

բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի  բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական  ռենտգենյան 



 

ախտորոշիչ  սարքերի  բազային տեսակների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջների և 

տեխնիկական բնութագրերի, բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապի և փոխազդեցության 

դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի 

միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային 

տեսակների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարք, 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածք,  

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ 

կապ, 

✓ ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի  փոխազդեցություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի  բազային տեսակների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

հիմնական պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի, բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ 

կապի և փոխազդեցության դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների 

ուսումնասիրման վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բժշկական ռենտգենյան ախտորոշիչ սարքերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

            ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի  բազային տեսակների ռենտգենյան 

գեներատորների աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 



 

աշխատատեղերի / կալանների/   ընդհանուր կառուցվածքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

ճառագայթիչների   ընդհանուր կառուցվածքը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների ռենտգենյան 

ճառագայթման աղբյուրի /ռենտգենյան խողովակի/ աշխատանքի սկզբունքները, ընդհանուր կառուցվածքը, 

հիմնական բնութագրերը և յուրահատկությունները, 

7)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների տեսակները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական ռենտգենյան 

ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների և դրանց 

ներկայացվող պահանջների, բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի  բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի, ռենտգենյան գեներատորների աշխատանքի սկզբունքի, ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուրի 

/ռենտգենյան խողովակի/ աշխատանքի սկզբունքի, ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

աշխատատեղերի / կալանների/   ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ: 

 Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման 

սարքերի միջոցով իրականացնել հետազոտություններ: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական բնութագրեր,  

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի աշխատանքի առանձնահատկություններ,  

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ,  

✓ ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի  բազային տեսակների ռենտգենյան գեներատորներ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների ճառագայթիչներ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական բնութագրերի, 

առանձնահատկությունների և դրանց ներկայացվող պահանջների, բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի  



 

բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, ռենտգենյան գեներատորների աշխատանքի սկզբունքի, 

ռենտգենյան ճառագայթման աղբյուրի /ռենտգենյան խողովակի/ աշխատանքի սկզբունքի, ռենտգենյան 

ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների աշխատատեղերի /կալանների/   ընդհանուր կառուցվածքի 

ուսուցման վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ  ռենտգենյան սարքերով իրականացվող հետազոտությունները     

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների տեսակները,  դրանց առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և  

ներկայացվող պահանջները, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների տեսակների իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը, դրանց դերը, 

նշանակությունը և ազդեցությունները ստացվող ռենտգենյան պատկերների վրա,  

3)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների  իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝ ավտոմատ էքսպոզիցիա 

չափող հանգուցների աշխատանքի սկզբունքները, դրանց իրականացման բազային տեխնիկական 

լուծումները, դրանց ներկայացվող պահանջները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների  իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը, ավտոմատ էքսպոզիցիա 

կարգավորող  հանգուցների աշխատանքի սկզբունքները, դրանց իրականացման բազային տեխնիկական 

լուծումները, դրանց ներկայացվող պահանջները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող նվազող 

բեռնվածությամբ ավտոմատ էքսպոզիցիայի աշխատանքային ռեժիմը, դրա դերը, նշանակությունը և 

ազդեցությունները ստացվող ռենտգենյան պատկերների վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց 

ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման 

սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական հետազոտությունների տեսակների, դրանց 

առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և  ներկայացվող պահանջների, հիմնական  



 

հետազոտությունների տեսակների իրականացման աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերի, դրանց դերի, 

նշանակության և ստացվող ռենտգենյան պատկերների վրա ազդեցությունների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ  

ռենտգենյան սարքերով իրականացնել հետազոտություններ: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների 

տեսակներ 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների 

առանձնահատկություններ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների 

հիմնական բնութագրեր 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող հիմնական  

հետազոտություններին   ներկայացվող պահանջներ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան ախտորոշման սարքերի միջոցով իրականացվող նվազող բեռնվածությամբ 

ավտոմատ էքսպոզիցիայի աշխատանքային ռեժիմ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական  ռենտգենյան ախտորոշիչ  սարքերի իրականացվող հիմնական հետազոտությունների տեսակների, դրանց 

առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի, հիմնական  հետազոտությունների տեսակների իրականացման 

աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերի, դրանց դերի, նշանակության և ստացվող ռենտգենյան պատկերների 

վրա ազդեցությունների վերաբերյալ վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ   ռենտգենյան սարքերի աշխատանքային տեղերի բազային 

տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակները, 



 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց նկատմամբ  ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակներում 

օգտագործվող առաջնային տվիչների, նրանցից ստացվող անալոգային ազդանշանների  փոխակերպիչների 

աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ճառագայթային ախտորոշիչ   ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական 

կալանի /շտատիվի/  բազային տեսակները, դրա միջոցով իրականցվող հետազոտությունները, 

բաղադրիչները, կառավարման վահանները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  

էլեկտրոնաօպտիկական փոխակերպիչների բազային տեսակները, նրանց աշխատանքի սկզբունքները, 

բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  

հեռուստատեսային համակարգերի բազային տեսակները, դրանց աշխատանքի սկզբունքները, 

բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  

էկրանանկարահնման սարքի, բաժանումներով (նշանառումային) նկարահանման սարքավորումների, 

դիֆրակցիոն ցանցերի բազային տեսակները, նրանց դերը, աշխատանքի սկզբունքները, բաղադրիչները  և 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

8) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  

հետազոտման սեղանի, սեղանի երեսի, ճառագայթիչի կալանի բազային տեսակները, դրանց դերը և 

նշանակությունը, բաղադրիչները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

9) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի նկարահանման կալանների (շտատիվների)  բազային 

տեսակները, նրանցով իրականցվող հետազոտությունները, բաղադրիչները, կառավարման վահանները  և 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

10) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական ռենտգենյան սարքերի  բազային տեսակները, տեղադրման, վերանորոգման 

և սպասարկման գործընթացները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական ռենտգենյան 



 

սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակների, առանձնահատկությունների, հիմնական 

բնութագրերի և դրանց նկատմամբ  ներկայացվող պահանջների, բժշկական ռենտգենյան սարքերի 

բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  էկրանանկարահնման սարքի, բաժանումներով (նշանառումային) 

նկարահանման սարքավորումների, դիֆրակցիոն ցանցերի բազային տեսակների, դրանց դերի, աշխատանքի 

սկզբունքի, բաղադրիչների , ընդհանուր կառուցվածքի և շահագործման վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել բժշկական ռենտգենյան 

սարքերի  բազային տեսակների, տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակներ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակներում օգտագործվող 

առաջնային տվիչներ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  էկրանանկարահնման սարքի, 

բաժանումներով (նշանառումային) նկարահանման սարքավորումների, դիֆրակցիոն ցանցերի բազային 

տեսակներ, 

✓ բժշկական ռենտգենյան սարքերի   բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  հետազոտման սեղան, 

✓ բժշկական ռենտգենյան սարքերի բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  էկրանանկարահնման սարք: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական ռենտգենյան սարքերի   աշխատանքային տեղերի բազային տեսակների, առանձնահատկությունների, 

հիմնական բնութագրերի և դրանց նկատմամբ  ներկայացվող պահանջների, բժշկական ռենտգենյան սարքերի 

բազմակիրառական կալանի (շտատիվի)  էկրանանկարահնման սարքի, բաժանումներով (նշանառումային) 

նկարահանման սարքավորումների, դիֆրակցիոն ցանցերի բազային տեսակների, դրանց դերի, աշխատանքի 

սկզբունքի, բաղադրիչների  և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝    14 ժամ 



 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆԴՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ՍԱՐՔԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարքերի վերաբերյալ 

անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  բժշկական  անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակները, 

2) ներկայացնի բժշկական անդրաձայնային  (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի տեսակները, տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Ներկայացնել  բժշկական  անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարքերի դերը, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական 

բնութագրերը, 

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների 

հիմնական մասերի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների 

հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվի ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական անդրաձայնային 

(սոնո) ախտորոշիչ սարքերի դերի, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող հիմնական պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի, հիմնական մասերի նշանակության, 



 

փոխադարձ կապի և փոխազդեցության վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ առաջադրանքի ընտրել բժշկական  

անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակը: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարք, 

✓ անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարքի ընդհանուր կառուցվածք, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասեր, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարքերի դերի, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, 

դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջների և տեխնիկական բնութագրերի, հիմնական մասերի 

նշանակության, փոխադարձ կապի և փոխազդեցության վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, անդրաձայնային (սոնո) 

ախտորոշիչ սարք,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝       26 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել բժշկական անդրաձայնային  (սոնո) ախտորոշիչ  սարքերի տեսակները, տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական 

սկզբունքները,  բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի  բազային տեսակների 

անդրաձայնային ազդանշաններ արձակող և ընդունող հանգույցների  աշխատանքի սկզբունքները  և 



 

ընդհանուր կառուցվածքը, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի տվիչների՝ էլեկտրոնային, 

մեխանիկական բազային տեսակների աշխատանքի սկզբունքները, ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց 

նկատմամբ ներկայցվող պահանջները, առնձնահատկությունները, 

5)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի էլեկտրասնուցման   

պահանջները, սարքերում ներկառուցված էլեկտրասնուցող միավորների բազային տեսակները, նրանց 

հիմնական բնութագրերը,  

6)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերով իրականացվող 

հիմնական  հետազոտությունների տեսակները՝ աբդոմինալ, անոթների և սրտի սովորական և սև/սպիատկ և 

գունավոր դոպլերագրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, ներխոռոչային, ներվիրահատական և իրականացվող 

աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը՝  հաճախականություն, հզորություն, խորություն, հիմնական 

ծրագրային ապահովման փաթեթները, չափումները և հաշվարկները, պատկերների բազմաէկրանային 

ներկայացումը  

7)  ճիշտ է ներկայացնում բժշկական  անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի  շահագործման 

պայմանների վերաբերյալ պահանջները,  

8) ճիշտ է ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային սարքերի  բազային տեսակները, տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնակա հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական անդրաձայնային (սոնո) 

ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական սկզբունքների,  բնութագրերի, առանձնահատկությունների և 

դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, ընդհանուր կառուցվածքի, անդրաձայնային ազդանշաններ 

արձակող և ընդունող հանգույցների  աշխատանքի սկզբունքների  և ընդհանուր կառուցվածքի, տվիչների՝ 

էլեկտրոնային, մեխանիկական բազային տեսակների աշխատանքի սկզբունքների, ընդհանուր կառուցվածքի, 

դրանց նկատմամբ ներկայցվող պահանջների և առնձնահատկությունների, էլեկտրասնուցման   պահանջների, 

սարքերում ներկառուցված էլեկտրասնուցող միավորների բազային տեսակների, նրանց հիմնական 

բնութագրերի, դրանցով իրականացվող հիմնական  հետազոտությունների տեսակների՝ աբդոմինալ, 

անոթների և սրտի սովորական և սև/սպիատկ և գունավոր դոպլերագրաֆիկ, էնդոսկոպիկ, ներխոռոչային, 

ներվիրահատական և իրականացվող աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերի՝  հաճախականության, 

հզորության, խորության, հիմնական ծրագրային ապահովման փաթեթների, չափումների և հաշվարկների, 



 

պատկերների բազմաէկրանային ներկայացման, այդ սարքերի  շահագործման պայմանների վերաբերյալ 

պահանջների, տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել բժշկական անդրաձայնային 

սարքերի  բազային տեսակի, տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի աշխատանքի հիմնական սկզբունքներ,  

բնութագրեր, առանձնահատկություններ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի բազային,  

✓ ներկայացնում բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի  բազային տեսակների 

անդրաձայնային ազդանշաններ արձակող և ընդունող հանգույցներ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի տվիչների՝ էլեկտրոնային, մեխանիկական 

բազային տեսակներ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի էլեկտրասնուցման   պահանջներ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերով իրականացվող հիմնական  

հետազոտությունների տեսակներ, 

✓ բժշկական  անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի  շահագործման պայմաններ, 

✓ բժշկական անդրաձայնային սարքերի  բազային տեսակները, տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշման սարքերի ընդհանուր կառուցվածքի, անդրաձայնային 

ազդանշաններ արձակող և ընդունող հանգույցների աշխատանքի սկզբունքների և ընդհանուր կառուցվածքի 

վերաբերյալ ուսւոմնական ստենդներ, տվիչների տեսականի,  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացների իրականացման տեխնոլոգիական սարքավորումներ և գործիքակազմ, ուսումնական նյութեր, 

անդրաձայնային (սոնո) ախտորոշիչ սարքերի ուսումնական մոդելներ և նմուշներ,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ 



 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԻՐԱՀԱՏԱՐԱՆԻ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ»  

Մոդուլի դասիչը  ԲՏՍՆ-5-21-016 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ 

սարքերի, դրանց բազային տեսակների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու 

կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012  

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները  Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերը, 

2) Ներկայացնի  ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները, 

3) ներկայացնի  վիրահատական սեղանների տեսակները, 

4) ներկայացնի վիրաբուժական գեներատորների/էլեկտրադանակների, կոագուլատորների/  բազային 

տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները, 

5) ներկայացնի վիրահատական լուսատուների բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները, 

6) ներկայացնի  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակները, դրանց վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1   Ներկայացնել վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը, 

նշանակությունը, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց 

նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 



 

2) ճիշտ է բացատրում վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային 

տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վիրահատարաններում 

օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերի, նշանակության, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի, դրանց առանձնահատկությունների, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջների և 

տեխնիկական բնութագրերի, բաղադրիչ մասերի նշանակության, հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապի և փոխազդեցության  վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ առջադրանքի ընտրել 

վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային տեսակը: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարք, 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դեր և, նշանակություն, 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածք,  

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի բազային տեսակների 

առանձնահատկություններ, 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի բազային տեսակների նկատմամբ 

ներկայացվող հիմնական պահանջներ և տեխնիկական բնութագրեր, 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ 

մասեր 

✓ վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային տեսակների հիմնական 

մասերի փոխադարձ կապ և փոխազդեցություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 



 

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

վիրահատարաններում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի տեսականի և  ուսումնական մոդելներ, 

մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր, մեթոդական ուղեցույցներ, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝           8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝    10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  ինհալացիոն անզգայացման սարքերի  տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի բազային տեսակների 

            ընդհանուր կառուցվածքը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի  անեստետիկ գազերի գոլորշացուցիչների 

աշխատանքի սկզբունքները  և ընդհանուր կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում  անզգայացման սարքերի  թոքերի արհեստական օդափոխության  սարքի  բազային 

տեսակների աշխատանքի սկզբունքները, բաղադրամասերը և ընդհանուր կառուցվածքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի միջոցով իրականացվող շնչառական սխեմաները 

՝ կիսաբաց, կիսափակ և փակ ուրվագծերով  շնչառաական ռեժիմները, դրանց սկզբունքները, 

առանձնահատկությունները և  կիրառման նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքը ապահովող բժշկական գազերի 

մատակարաման համակարգերը, դրանց համալրող սարքերը, դրանց հիմնական բնութագրերը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերում օգտագործվող չափիչ միջոցները, 

աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող 

հանգույցները և մեքենամասերը,  

8) ճիշտ է ներկայացնում ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ինհալյացիոն անզգայացման 



 

սարքերի աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկություննեի և դրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, դրանց բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, 

անեստետիկ գազերի գոլորշացուցիչների աշխատանքի սկզբունքների  և ընդհանուր կառուցվածքի, թոքերի 

արհեստական օդափոխության  սարքի  բազային տեսակների աշխատանքի սկզբունքների, բաղադրամասերի 

և ընդհանուր կառուցվածքի, ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի միջոցով իրականացվող շնչառական 

սխեմաների ՝ կիսաբաց, կիսափակ և փակ ուրվագծերով  շնչառաական ռեժիմների, դրանց սկզբունքների, 

առանձնահատկությունների և  կիրառման նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, ինհալյացիոն 

անզգայացման սարքերի աշխատանքը ապահովող բժշկական գազերի մատակարաման համակարգերի, 

դրանց համալրող սարքերի և  հիմնական բնութագրերի, ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքը 

ապահովող բժշկական գազերի մատակարաման համակարգերի, դրանց համալրող սարքերի և հիմնական 

բնութագրերի, չափիչ միջոցների, աշխատանքային հիմնական պարամետրերի, դրանց կարգավորումը և 

վերահսկումը իրականցնող հանգույցների և մեքենամասերի, ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել ինհալյացիոն անզգայացման 

սարքերի տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքեր, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի  անեստետիկ գազերի գոլորշացուցիչ, 

✓ անզգայացման սարքերի  թոքերի արհեստական օդափոխության  սարք,  

✓ թոքերի արհեստական օդափոխության  սարքի  բազային տեսակների բաղադրամասեր, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի միջոցով իրականացվող շնչառական սխեմաներ, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի միջոցով իրականացվող  շնչառաական ռեժիմներ, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի աշխատանքը ապահովող բժշկական գազերի մատակարաման 

համակարգ, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերում օգտագործվող չափիչ միջոցներ, 

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերում օգտագործվող չափիչ միջոցները, աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցներ և մեքենամասեր,  

✓ ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներ: 



 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ 

էական շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

վիրահատարաններում օգտագործվող ինհալյացիոն անզգայացման սարք, ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի 

աշխատանքը ապահովող բժշկական գազերի մատակարաման համակարգեր, ուսումնական մոդելներ, 

ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի անեստետիկ գազերի գոլորշացուցիչ, անզգայացման սարքերի  թոքերի 

արհեստական օդափոխության  սարք, հիմնական և օժանդակ  սարքեր,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, 

մասնագիտական գրականություն, դիտակտիվ նյութեր, ինհալյացիոն անզգայացման սարքերի տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, մեթոդական ուղեցույցներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  վիրահատական սեղանների տեսակները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական սեղանների հիմնական բնութագրերը,  դրանց 

առանձնահատկությունները,  կառուցվածքը,  և  դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց 

բազային  տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, կարգավորման մեխանիզմները, համալրող հիմնական և 

օժանդակ պարագաները և հարմարանքները,  

3)  ճիշտ է ներկայացնում վնասվածքաբանական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային 

բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և 

հարմարանքները,  

4)  ճիշտ է ներկայացնում կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային 

բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, առանձնահատկությունները, համալրող հիմնական և 

օժանդակ պարագաները և հարմարանքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վիրահատական սեղանների հիմնական բնութագրերի,  դրանց 

առանձնահատկությունների,  կառուցվածքի, և  դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերի, դրանց բազային  տեսակների, աշխատանքի սկզբունքների, 



 

կարգավորման մեխանիզմների, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաների և հարմարանքների, 

վնասվածքաբանական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերի, դրանց 

բազային  տեսակների, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաների և հարմարանքների, 

կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերի, դրանց 

բազային  տեսակնեիը, առանձնահատկություննեիը, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաների և 

հարմարանքների վերաբերյալ:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վիրահատական սեղաններ, 

✓ վիրահատական սեղանների հիմնական բնութագրեր, 

✓ վիրահատական սեղանների առանձնահատկություններ, 

✓ վիրահատական սեղանների կառուցվածք  և  դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ, 

✓ վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասեր, 

✓ վիրահատական սեղանների  բազային  տեսակներ, 

✓ վիրահատական սեղանների  աշխատանքի սկզբունք և կարգավորման մեխանիզմ, 

✓ վնասվածքաբանական վիրահատական սեղաններ,  

✓ վնասվածքաբանական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասեր, 

բազային  տեսակներ,  

✓ կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասեր, 

✓ կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները 

և հարմարանքներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին: 

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

վիրահատական սեղանների հիմնական բնութագրերի,  դրանց առանձնահատկությունների,  կառուցվածքի, և  դրանց 

նկատմամբ ներկայացվող պահանջների, հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերի, դրանց բազային  

տեսակների, աշխատանքի սկզբունքների, կարգավորման մեխանիզմների, համալրող հիմնական և օժանդակ 

պարագաների և հարմարանքների, վնասվածքաբանական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային 

բաղադրամասերի, դրանց բազային  տեսակների, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաների և 

հարմարանքների, կարդիովիրաբուժական վիրահատական սեղանների  հիմնական  կառուցվածքային 



 

բաղադրամասերի, դրանց բազային  տեսակնեիը, առանձնահատկություննեիը, համալրող հիմնական և օժանդակ 

պարագաների և հարմարանքների վերաբերյալ  ուսումնական նյութեր, վիրահատարաններում օգտագործվող 

վիրահատական սեղան, վիրահատական սեղանի կառուցվածքային բաղադրամասեր,   հիմնական և օժանդակ  

սարքեր,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել վիրաբուժական գեներատորների / էլեկտրադանակների, կոագուլատորների/  բազային տեսակները, 

դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական գեներատորների ( էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող 

պահանջները,  բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական գեներատորների ( էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

կարգավորումը, աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը, դրանց ծրագրավորումը և կիրառումը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական գեներատորների ( էլեկտրադանակների, կոագուլատորների), 

աշխատանքի սկզբունքները, տեղի ունեցող երևույթները և նրանց օգտագործումը միաբևեռ և երկբևռ 

աշխատանքային  ռեժիմներում,   

4) ճիշտ է ներկայացնում ռադիոհաճախականության վիրաբուժական գեներատորների ( կոագուլատորների)  

աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող 

պահանջները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում պլազմային վիրաբուժական գեներատորների ( կոագուլատորների)  աշխատանքի 

սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը, իներտ գազերի մատակարաման 

սարքավորումները  և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական գեներատորների ( էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

հիմնական և  օժանդակ ակսեսուրները, միաբևռ էլեկտրոդները, կոագուլացման աքցանները, պասիվ 

էլեկտրոդները, դրանց տեսակները, ճիշտ օգտագործման առանձնահատկությունները,  և դրանց 

շահագործման նկատմամբ սահմանվող հատուկ պահանջները,  

7) ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորների ( կոագուլատորների)  աշխատանքի 

սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները,  



 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վիրաբուժական գեներատորների ( 

էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) աշխատանքի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, հիմնական 

բնութագրերի և դրանց ներկայացվող պահանջների,  բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, 

կարգավորման, աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերի, դրանց ծրագրավորման և կիրառման, միաբևեռ և 

երկբևռ աշխատանքային  ռեժիմներում օգտագործման դեպքում  տեղի ունեցող երևույթների, 

ռադիոհաճախականության վիրաբուժական գեներատորների ( կոագուլատորների)  աշխատանքի սկզբունքների, 

առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և դրանց ներկայացվող պահանջների, պլազմային 

վիրաբուժական գեներատորների (կոագուլատորների)  աշխատանքի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, 

հիմնական բնութագրերի, իներտ գազերի մատակարաման սարքավորումների  և դրանց ներկայացվող 

պահանջների, վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) հիմնական և  

օժանդակ ակսեսուրների, միաբևռ էլեկտրոդների, կոագուլացման աքցանների, պասիվ էլեկտրոդների, դրանց 

տեսակների, ճիշտ օգտագործման առանձնահատկությունների,  և դրանց շահագործման նկատմամբ սահմանվող 

հատուկ պահանջների, անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորների (կոագուլատորների)  աշխատանքի 

սկզբունքների, առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և դրանց ներկայացվող պահանջների,  

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել անդրաձայնային վիրաբուժական 

գեներատորների (կոագուլատորների)  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վիրաբուժական գեներատորներ ( էլեկտրադանակներ, կոագուլատորներ),  

✓ վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) աշխատանքի 

սկզբունքներ, 

✓ վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

առանձնահատկություններ,  

✓ վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) կարգավորում, 

աշխատանքային ռեժիմների պարամետրեր, ծրագրավորում և կիրառում, 

✓ ռադիոհաճախականության վիրաբուժական գեներատորների ( կոագուլատորների)  աշխատանքի 

սկզբունքներ, առանձնահատկություններ, հիմնական բնութագրեր  ներկայացվող պահանջներ, 



 

✓ պլազմային վիրաբուժական գեներատորների (կոագուլատորների)  աշխատանքի սկզբունքներ, 

առանձնահատկություններ, հիմնական բնութագրեր, իներտ գազերի մատակարաման 

սարքավորումներ  և ներկայացվող պահանջներ, 

✓ ներկայացնում  վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

հիմնական և  օժանդակ ակսեսուրներ, 

✓ անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորների (կոագուլատորների)  աշխատանքի սկզբունքներ, 

առանձնահատկություններ, հիմնական բնութագրեր, ներկայացվող պահանջներ,  տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

վիրահատարաններում օգտագործվող վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, 

կոագուլատորների) բազային տեսակների,ռադիոհաճախականության վիրաբուժական գեներատորների ( 

կոագուլատորներ), պլազմային վիրաբուժական գեներատորների (կոագուլատորների), իներտ գազերի 

մատակարաման սարքավորումների, վիրաբուժական գեներատորների (էլեկտրադանակների, կոագուլատորների) 

հիմնական և  օժանդակ ակսեսուրների, անդրաձայնային վիրաբուժական գեներատորի (կոագուլատոր) ուսումնական 

սարքեր և մոդելներ, միաբևեռ էլեկտրոդներ, կոագուլացման աքցաններ, պասիվ էլեկտրոդներ, տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ և ուսումնական նյութեր,  

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել վիրահատական լուսատուների բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վիրահատական առաստաղային, պատին  ամրացմամբ կամ շարժական լուսատուների 

անշվաք սառը լաույս արձակելու  սկզբունքները, առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և 

դրանց ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական  մեկ և մի քանի լուսատուներից բաղկացած բազային տեսակները, 



 

ընդհանուր կառուցվածքը և օգտագործման հիմնական ձևերը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուներում օգտագործվող  գազալիցքավորած լամպերի, 

կիսահաղորդչային աղբյուրների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, զտիչների, 

լուսարձակման ջերմաստիճանի, լուսավորությանը, պայծառությանը և լուսավորման դաշտի , ինչպես նաև 

դրանց կարգավորման տիրույթների նկատմամբ սահմանվող հիմնական պահանջները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուների հիմնական և վթարային էլեկտրասնուցման նկատմամբ 

հիմնական պահանջները  

5) ճիշտ է ներկայացնում վիրահատական լուսատուների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վիրահատական առաստաղային, պատին  

ամրացմամբ կամ շարժական լուսատուների անշվաք սառը լույս արձակելու  սկզբունքների, 

առանձնահատկությունների, հիմնական բնութագրերի և դրանց ներկայացվող պահանջների, վիրահատական  մեկ 

և մի քանի լուսատուներից բաղկացած բազային տեսակների, ընդհանուր կառուցվածքի և օգտագործման 

հիմնական ձևերի, վիրահատական լուսատուներում օգտագործվող  գազալիցքավորած լամպերի, 

կիսահաղորդչային աղբյուրների աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, զտիչների, լուսարձակման 

ջերմաստիճանի, լուսավորության, պայծառության և լուսավորման դաշտի, ինչպես նաև դրանց կարգավորման 

տիրույթների նկատմամբ սահմանվող հիմնական պահանջների, վիրահատական լուսատուների հիմնական և 

վթարային էլեկտրասնուցման նկատմամբ հիմնական պահանջների, վիրահատական լուսատուների տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների   վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել վիրահատական լուսատուների 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վիրահատական առաստաղային, պատին  ամրացմամբ կամ շարժական լուսատու 

✓ վիրահատական  մեկ և մի քանի լուսատուներից բաղկացած բազային տեսակներ, 

✓ օգտագործվող  գազալիցքավորած լամպեր, 

✓ վիրահատական լուսատուների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 



 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

ուսումնական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, վիրահատարաններում օգտագործվող առաստաղային, 

պատին ամրացմամբ կամ շարժական լուսատուներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, մեթոդական ուղեցույցեր, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակները, դրանց վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների աշխատանքի սկզբունքները, 

առանձնահատկությունները, հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

2)  ճիշտ է բացատրում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում վիրաբուժական վակումային արտածծիչների կարգավորումը, աշխատանքային 

ռեժիմների պարամետրերը և կիրառումը, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների հիմնական և  օժանդակ ակսեսուրները 

այդ թվում մանրեազտիչները, դրանց տեսակները, ճիշտ օգտագործման առանձնահատկությունները,  և 

դրանց շահագործման նկատմամբ սահմանվող հատուկ պահանջները,  

5)  ճիշտ է ներկայացնում  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վիրաբուժական վակումային 

արտածծիչների աշխատանքի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի, կարգավորման, աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերի և կիրառման, հիմնական և  

օժանդակ ակսեսուրների, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու իրականացնել վիրաբուժական 

վակումային արտածծիչների վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 



 

✓ վիրաբուժական վակումային արտածծիչների, 

✓ վիրաբուժական վակումային արտածծիչների բազային տեսակներ, 

✓ վիրաբուժական վակումային արտածծիչների կարգավորում, 

✓  վիրաբուժական վակումային արտածծիչների աշխատանքային ռեժիմներ, 

✓ վիրաբուժական վակումային արտածծիչների պարամետրեր, 

✓ վիրաբուժական վակումային արտածծիչների վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

վիրահատարաններում օգտագործվող վիրաբուժական վակումային արտածծիչների տեսականի, համակարգիչ, 

թվային պրոյեկտոր, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, մեթոդական 

ցուցումներ, ուսումնական նյութեր, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ   «ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ, ԻՆՏԵՆՍԻՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈւՆՔՆԵՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ 

ՍԱՐՔԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԲՏՍՆ-5-21-017 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   անհրաժեշտ գիտելիքներ վերակենդանացման, ինտենսիվ 

թերապիայի բաժանմունքներում և պալատներում օգտագործվող  հիմնական և օժանդակ սարքերի, յուրաքանչյուրի 

բազային տեսակների վերաբերյալ,  դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման հմտություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 



 

1) ներկայացնի վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում  օգտագործվող հիմնական և 

օժանդակ  սարքերը և բազային տեսակները 

2) ներկայացնի դեֆիբրիլյատորների (սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող սարք) տեսակները 

3) ներկայցնի  թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպսարկման գործընթացները 

4) ներկայացնի խնամյալի մոնիտորների (կարդիոմոնիտոր)  բազային տեսակները, դրանց կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում  օգտագործվող հիմնական և 

օժանդակ  սարքերը և բազային տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող 

հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը, նշանակությունը, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները և 

տեխնիկական բնութագրերը, 

2) ճիշտ է բացատրում վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող 

հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող 

հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և 

փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վերակենդանացման, 

ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերի, 

նշանակության, բազային տեսակների, բաղադրիչ մասերի նշանակության, դրանց հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապի և փոխազդեցության  վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ առաջադրանքի ընտրել 

վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   

սարքերի բազային տեսակը: 



 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական  սարքեր 

✓ վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող օժանդակ  սարքեր 

✓ վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և 

օժանդակ    սարքերի բազային տեսակներ  

✓ ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասեր 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին:  

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

մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր, վիրահատարաններում օգտագործվող վերակենդանացման, 

ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում օգտագործվող հիմնական և օժանդակ  սարքեր, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել դեֆիբրիլյատորների (սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող սարք) տեսակները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում դեֆիբրիլյատորների աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  միաֆազ, բիֆազ, սինքրոն և ասինքրոն դեֆիբրիլյացիա իրականցնող 

դեֆիբրիլյատորների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և 

օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց 

կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների հիմնական և վթարային էլեկտրասնուցման նկատմամբ հիմնական 

պահանջները ինչպես նաև դրանց մեջ ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցների մշտական 

աշխատանքային   վիճակում պահպանման նկատմամբ պահանջները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում դեֆիբրիլյատորների վերանորոգելու և սպասարկելու գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 



 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները դեֆիբրիլյատորների 

աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների և դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջների, միաֆազ, բիֆազ, սինքրոն և ասինքրոն դեֆիբրիլյացիա իրականցնող 

դեֆիբրիլյատորների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերի,  հիմնական և վթարային էլեկտրասնուցման նկատմամբ հիմնական պահանջների, 

վերանորոգելու և սպասարկելու գործընթացների  վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել դեֆիբրիլյատորների 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ դեֆիբրիլյատորների նշանակություն և մակնշումը, 

✓ դեֆիբրիլյատորների աշխատանքի սկզբունքներ, 

✓ դեֆիբրիլյատորների  հիմնական բնութագրերը,  

✓ դեֆիբրիլյատորների  առանձնահատկություններ, 

✓ դեֆիբրիլյատորների բազային տեսակներ, 

✓ դեֆիբրիլյատորների հիմնական և վթարային էլեկտրասնուցման նկատմամբ հիմնական պահանջներ, 

✓ դեֆիբրիլյատորների վերանորոգելու և սպասարկելու գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

դեֆիբրիլյատորներ, դեֆիբրիլյատորների  վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման 

գործիքակազմ և մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայցնել  թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպսարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի հիմնական բնութագրերը, 

իարականցվող թոքերի ստիպողական  և օժանդակ օդափոխության հիմնական ռեժիմները ճնշման և ծավալի 



 

սահմանափակումներով, դրանց առանձնահատկությունները,  կառուցվածքը,  և  դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափոխոթյան սարքերի հիմնական  կառուցվածքային 

բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, կարգավորման 

մեխանիզմները, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրական շարժաբերով թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, համալրող հիմնական և օժանդակ 

պարագաները և հարմարանքները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում գազային շարժաբերով թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի հիմնական  

կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները, առանձնահատկությունները, համալրող 

հիմնական և օժանդակ պարագաները և հարմարանքները  

5) ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերը համալրող շնչառական մոնիտորների 

հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերը համալրող խոնավացուցիչների 

հիմնական  կառուցվածքային բաղադրամասերը, դրանց բազային  տեսակները,  

7)  ճիշտ է ներկայացնում թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերը տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները թոքերի արհեստական 

օդափուխության սարքերի հիմնական բնութագրերի, կառուցվածքային բաղադրամասերի, դրանց բազային  

տեսակների, համալրող հիմնական և օժանդակ պարագաների և հարմարանքների, դրանց տեղադրման, 

կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել թոքերի արհեստական 

օդափոխության սարքերը տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ թոքերի արհեստական օդափուխության սարք, 

✓ թոքերի արհեստական օդափուխության սարքերի հիմնական բնութագրեր, 

✓ էլեկտրական շարժաբերով թոքերի արհեստական օդափուխության սարքեր, 

✓ շնչառական մոնիտոր, 



 

✓ խոնավացոցւցիչներ, 

✓ թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերի տեղադրման,կարգաբերման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ 

էական շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր, դրանց բաղկացուցիչներ, դրանց բազային տեսակների համալրող 

հիմնական և օժանդակ պարագաներ, հարմարանքներ, դրանց տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ և մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել խնամյալի մոնիտորների (կարդիոմոնիտոր)  բազային տեսակները, դրանց կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում խնամյալի մոնիտորների աշխատանքի սկզբունքները, առանձնահատկությունները, 

հիմնական բնութագրերը և դրանց ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում խնամյալի մոնիտորների բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորների կարգավորումը, աշխատանքային ռեժիմների պարամետրերը, 

տագնապային ազդանշանման հնարավորությունները,   դրանց ծրագրավորումը և կիրառումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորների օգտագործման բնագավառները, առանձնահատկությունները,   

5) ճիշտ է ներկայացնում խնամյալի մոնիտորներիկարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները խնամյալի 

կարդիոմոնիտորների աշխատանքի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքի, ռեժիմների, պարամետրերի,  դրանց ծրագրավորման և կիրառման, վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել խնամյալի մոնիտորների 



 

կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:   

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ կարդիոմոնիտորի նշանակությունը և մակնշումը,  

✓ կարդիոմոնիտորի աշխատանքի սկզբունք, 

✓ կարդիոմոնիտորի կառուցվածք, 

✓ կարդիոմոնիտորի պարամետրեր, 

✓ կարդիոմոնիտորի տագնապային ազդանշաններ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է:  

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

խնամյալի կարդիոմոնիտորների բազային տեսակների տեսականի, ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ 

ուսումնական սարքեր և մոդելներ, դրանց ծրագրավորման և կիրառման վերաբերյալ  ուսումնական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ   «ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԲՏՍՆ-5-21-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  անհրաժեշտ  գիտելիքներ ախտահանման նշանակութայն հիմնական 

և օժանդակ սարքերի, յուրաքանյուրի բազային տեսակների վերաբերյալ, վիրահատարանի  սարքերի օգտագործման, 

դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկմանվերաբերյալ կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 



 

1) ներկայացնի ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ  սարքերը, 

2) ներկայացնի   գոլորշով ախտահանող / ավտոկլավ/ սարքերը, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները, 

3) ներկայացնի տաք  չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները, 

4) ներկայացնի տաք օզոնային ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1  Ներկայացնել ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ  սարքերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում  ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերը, նշանակությունը, 

բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ 

ներկայացվող հիմնական պահանջները և տեխնիկական բնութագրերը, 

2) ճիշտ է բացատրում ախտահանման նշանակութայն հիմնական և օժանդակ    սարքերի բազային տեսակների 

բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում ախտահանման նպատակով օգտագործվող հիմնական և օժանդակ   սարքերի բազային 

տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապը և փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  

սարքերի դերի, նշանակության, բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց բաղադրիչ մասերի 

նշանակության, բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապի և փոխազդեցության 

վերաբերյալ։   

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ախտահանման նշանակության հիմնական սարք,  

✓ ախտահանման նշանակության օժանդակ  սարք, 

✓ ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  սարքերի կառուցվածք, 

✓ ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  սարքերի բաղադրիչ մասեր, 

✓ ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի 



 

փոխադարձ կապ և փոխազդեցություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին: 

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

ախտահանման նշանակության հիմնական և օժանդակ  սարքերի դերի, նշանակության, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքի, դրանց բաղադրիչ մասերի նշանակության, բազային տեսակների հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապի և փոխազդեցության վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, ախտահանման նշանակության հիմնական 

և օժանդակ սարք, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2  Ներկայացնել   գոլորշով ախտահանող / ավտոկլավ/ սարքերը, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է բացատրում ավտոկլավի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  ավտոկլավների բազային տեսակների, այդ թվում համալրված վակումային 

նախապատրաստման և չորացման  համակարգով,  ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և 

օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում ավտոկլավների աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և 

վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ  ավտոկլավների աշխատանքային հիմնական 

պարամետրերը, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների ծրագրերը, ծրագրավորումը,  վերահսկումը և 

տագնապային ազդանշանումը  իրականցնող հանգույցները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում   ավտոկլավների տեղակայման և շահագործման պայմանների  վերաբերյալ 

ներկայացվող հատուկ պահանջները, հատկապես ջրամատակարման, գոլորշու և ջրի հեռացման,  իսկ 

միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ ավտոկլավների համար նաև անխափան էլեկտրասնուցման,  

6) ճիշտ է ներկայացնում   ավտոկլավների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:                                         

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: 

Հարց ու պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները ավտոկլավի աշխատանքի 



 

սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, դրանց բազային տեսակների, այդ թվում համալրված վակումային 

նախապատրաստման և չորացման  համակարգով ավտոկլավի  ընդհանուր կառուցվածքի, ավտոկլավի 

հիմնական պարամետրերի, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների, միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ  

ավտոկլավների աշխատանքային հիմնական պարամետրերի, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների ծրագրերի, 

տեղակայման և շահագործման պայմանների վերաբերյալ։   

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել ավտոկլավների 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ ավտոկլավ, 

✓ ավտոկլավի աշխատանքի սկզբունքներ, 

✓ ավտոկլավի աշխատանքի հիմնական բնութագրեր, 

✓ ավտոկլավի աշխատանքի  առանձնահատկություններ և դրանց նկատմամբ  պահանջներ, 

✓ վակումային նախապատրաստման և չորացման  համակարգով համալրված ավտոկլավ, 

✓ միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ  ավտոկլավ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ավտոկլավի 

բազային տեսակների տեսականի, ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ ուսումնական ստենդ, ավտոկլավների 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ և մեթոդական 

ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տաք  չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է բացատրում տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակները,  ընդհանուր կառուցվածքը, 



 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, 

դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում միկրոպրոցեսորային կառավարմամբ  տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի 

աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց  աշխատանքային ռեժիմների ծրագրերը, 

ծրագրավորումը,  վերահսկումը և տագնապային ազդանշանումը  իրականցնող հանգույցները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում   տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղակայման և շահագործման պայմանների  

վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում   տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման 

և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի 

աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, բազային տեսակներ,,  ընդհանուր կառուցվածքի, 

աշխատանքային հիմնական պարամետրերի, դրանց կարգավորման և վերահսկման հանգույցների, տեղակայման և 

շահագործման պայմանների  վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջների, տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:   Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է իրականացնել տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարք, 

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակներ,   

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի բազային տեսակներ,   

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի  առնձնահատկություններ, 

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեղադրման գործընթաց, 

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի սպասարկման գործընթաց, 

✓ տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի, վերանորոգման գործընթաց: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական 

շեղումներ: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 



 

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

տաք չոր օդով ախտահանող սարքերի տեսականի, ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ ուսումնական ստենդ, 

դրանց տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ 

և մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական նյութեր, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել տաք օզոնային ախտահանող սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում օզոնային ախտահանողսարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  օզոնային ախտահանող բազայինսարքերի տեսակները,  ընդհանուր կառուցվածքը, 

առանձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում օզոնային ախտահանող սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց 

կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում   օզոնային ախտահանող սարքերի տեղակայման և շահագործման պայմանների  

վերաբերյալ ներկայացվող հատուկ պահանջները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում   օզոնային ախտահանող սարքերի  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները օզոնային ախտահանողսարքերի 

աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների, ընդհանուր կառուցվածքի, 

հիմնական պարամետրերի, դրանց կարգավորումների և վերահսկման  հանգույցների, տեղակայման և շահագործման 

պայմանների  վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել 

օզոնային ախտահանող սարքերի  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ օզոնային ախտահանողսարք, 

✓ օզոնային ախտահանող բազային սարքերի տեսակներ, 

✓ օզոնային ախտահանող սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրեր,  



 

✓ օզոնային ախտահանող սարքերի տեղակայման և շահագործման պայմաններ, 

✓ օզոնային ախտահանող սարքերի  տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է;  

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

օզոնային ախտահանող սարքերի տեսականի, ուսումնական մոդելներ, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ և մեթոդական ցուցումներ, ուսումնական նյութեր, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, աշխատանքի անվտանգության հարհանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ   «ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ՍԱՐՔԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը   ԲՏՍՆ-5-21-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   անհրաժեշտ գիտելիքներ վերականգնողական հիմնական և 

օժանդակ սարքերի, յուրաքանյուրի բազային տեսակների օգտագործման,  դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման վերաբերյալ կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 



 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի վերականգնողական սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները 

2) ներկայացնի  հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեսակները, դրանց 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

3) ներկայացնի միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի 

սարքերի  բազային տեսակները , դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

4) ներկայացնի անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

5) ներկայացնի մագնիսական թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման 

և սպասարկման գործընթացները 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել վերականգնողական սարքերի դերը և նշանակությունը, բազային տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում վերականգնողական սարքերի դերը, նշանակությունը, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքը, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց նկատմամբ ներկայացվող հիմնական պահանջները 

և տեխնիկական բնութագրերը, 

2) ճիշտ է բացատրում վերականգնողական սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակությունը, 

3) ճիշտ է բացատրում վերականգնողական   սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ 

կապը և փոխազդեցությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Հարց ու պատասխանի միջոցով 

կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները վերականգնողական սարքերի դերի, նշանակության, բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, բազային տեսակների բաղադրիչ մասերի նշանակության, հիմնական մասերի 

փոխադարձ կապի և փոխազդեցության վերաբերյալ։  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ վերականգնողական սարք, 

✓ վերականգնողական սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ վերականգնողական սարքերի բազային տեսակների բաղադրիչ մասեր, 



 

✓ վերականգնողական   սարքերի բազային տեսակների հիմնական մասերի փոխադարձ կապ և 

փոխազդեցություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին: Թուլատրվում են որոշ ոչ էական շեղումներ:  

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

վերականգնողական սարքերի բազային տեսակների տեսականի, ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ ուսումնական 

ստենդ, բաղադրիչ մասերի տեսականի,մասնագիտական գրականություն,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեսակները, դրանց 

տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի աշխատանքի 

սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող 

պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի բազային 

տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ 

պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի աշխատանքային 

հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեղադրման, 

կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվի ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով 

էլեկտրաթերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, բազային տեսակների 

ընդհանուր կառուցվածքի, առնձնահատկությունների, օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջների, 

տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով 

էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 



 

   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ հաստատուն հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարք, 

✓  իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարք, 

✓ հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածք, 

✓  հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման կարգը և ներկայացվող պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է; 

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

հաստատուն և իմպուլսային հոսանքով էլեկտրաթերապիայի սարքեր, դրանց տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, ուսումնական ստենդ, 

մասնագիտական գրականություն,  աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի 

սարքերի  բազային տեսակները , դրանց տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում էլեկտրաֆորեզի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական բնութագրերը, 

առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով 

թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, առնձնահատկությունները և 

օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով 

թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը 

իրականցնող հանգույցները, 



 

4) ճիշտ է ներկայացնում միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով 

թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրաֆորեզի սարքերի աշխատանքի 

սկզբունքների, դրանց հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների, միջին, բարձր և գերբարձր 

հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի, առնձնահատկությունների, օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջների, հիմնական 

պարամետրերի, տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  իրականացնել միջին, բարձր և գերբարձր 

հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, 

վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ էլեկտրաֆորեզի սարք, 

✓ միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքեր, 

✓ միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքերի 

բազային տեսակներ, 

✓ միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքերի 

աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

✓ միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքերի 

տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

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

միջին, բարձր և գերբարձր հաճահականության  էլեկտրամագնիսական դաշտերով թերապիայի սարքեր և դրանց  

տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, 

մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, 

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 



 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակները, դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, 

դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում անդրաձայինային թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգմա և 

սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները անդրաձայինային թերապիայի սարքերի 

աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների, անդրաձայինային թերապիայի 

սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքի, առնձնահատկությունների և օգտագործման վերաբերյալ 

հատուկ պահանջների, հիմնական պարամետրերի, դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող 

հանգույցների, տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգմա և սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  իրականացնել անդրաձայինային թերապիայի 

սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ անդրաձայինային թերապիայի սարք, 

✓ անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածք, 

անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների առնձնահատկություններ, 

✓ անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների օգտագործման վերաբերյալ հատուկ 

պահանջները, 

✓ անդրաձայինային թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածք: 



 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է: 

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

անդրաձայինային թերապիայի սարքեր, դրանց  տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական գրականություն, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել  մագնիսական  թերապիայի սարքերի բազային տեսակները,  դրանց տեղադրման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում մագնիսաական թերապիայի սարքերի աշխատանքի սկզբունքները, հիմնական 

բնութագրերը, առանձնահատկությունները և դրանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում  մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածքը, 

առնձնահատկությունները և օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական թերապիայի սարքերի աշխատանքային հիմնական պարամետրերը, 

դրանց կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում մագնիսական թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգմա և 

սպասարկման գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները մագնիսաական թերապիայի սարքերի 

աշխատանքի սկզբունքների, հիմնական բնութագրերի, առանձնահատկությունների, բազային տեսակների ընդհանուր 

կառուցվածքի, օգտագործման վերաբերյալ հատուկ պահանջների, հիմնական պարամետրերի, դրանց 

կարգավորումը և վերահսկումը իրականցնող հանգույցների, դրանց տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և 

սպասարկման գործընթացների վերաբերյալ:  Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  

իրականացնել թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարք, 



 

✓  մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարքերի տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացներ, 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակներ, 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածք, մագնիսաական 

թերապիայի սարքերի բազային տեսակների առնձնահատկություններ, 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակների օգտագործման վերաբերյալ հատուկ 

պահանջներ, 

✓ մագնիսաական թերապիայի սարքերի բազային տեսակների ընդհանուր կառուցվածք:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

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

մագնիսական թերապիայի սարքեր և դրանց տեղադրման, կարգաբերման, վերանորոգման և սպասարկման 

գործընթացների իրականացման գործիքակազմ, վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, աշխատանքի անվտանգության 

հրահանգներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈւՄ» 

Մոդուլի դասիչը   ԲՏՍՆ-5-21-020 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել  էլեկտրական  չափիչ գործիքների, ստուգիչ սարքավորումների 

նշանակության, տեսակների և ընդհանուր կառուցվածքի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանք գործնականում 

կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 



 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ընտրի չափիչ և ստուգիչ սարքավորումները ըստ դրանց նշանակության և չափման բնութագրերի, 

2) կատարի հանգույցների և առանձին ռադիոէլեմենտների (ռադիոտարրերի) բնութագրերի չափումներ և  

ստուգումներ, 

3) կատարի համապատասխան չափումներ, ստուգի հանգույցների գրաֆիկական բնութագրերը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ընտրել չափիչ և ստուգիչ սարքավորումները ըստ դրանց նշանակության և չափման բնութագրերի 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը՝ լարում, հոսանք, դիմադրություն, 

ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու համար,  

2) ճիշտ է ընտրում չափիչ ստուգիչ սարքավորումը գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու համար,  

3) ըստ անհրաժեշտության ճիշտ է ընտրում և փոխում չափման տիրույթները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները և կարողությունները համապատասխան 

չափիչ ստուգիչ սարքավորումների` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու, 

ըստ անհրաժեշտության ճիշտ ընտրելու և չափման տիրույթները փոխելու, գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու 

վերաբերյալ:   

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  ընտրել համապատասխան չափիչ 

ստուգիչ սարքավորումը և ըստ անհրաժեշտության փոխել չափման տիրույթները։ 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ չափիչ ստուգիչ սարքավորում, 

✓ լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու սարքավորումներ, 

✓ գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու սարքավորումներ, 

✓  չափիչ ստուգիչ սարքավորումների չափման տիրույթներ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է; 



 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ լարում, 

հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու սարքավորումներ, գրաֆիկական բնութագրեր 

ստուգելու սարքավորումներ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի 

անվտանգության հրահանգներ,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարել հանգույցների և առանձին ռադիոէլեմենտների (ռադիոտարրերի) բնութագրերի չափումներ և  ստուգումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լարման, հոսանքի, դիմադրության չափումները՝ օգտագործելով համապատասխան   

սարքեր, 

2) ճիշտ   է  ստուգում   հանգույցների   գրաֆիկական   բնութագրերը՝   օգտագործելով օսցիլոգրաֆ  և  

համապատասխան ազդանշան տալով ձայնային գեներատորից, ցանցային գեներատորից կամ ուրիշ հատուկ 

ազդանշանի գեներատորից, 

3) ճիշտ է հաշվի առնում սարքերի անճշտության տոկոսը հաշվարկների մեջ, 

4) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները համապատասխան չափիչ ստուգիչ 

սարքավորումների` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու, օգտագործելով 

ցանցային գեներատոր կամ ուրիշ հատուկ ազդանշանի գեներատորօսցիլոգրաֆ  և  համապատասխան ազդանշան 

տալով ձայնային գեներատորից,   հանգույցների   գրաֆիկական   բնութագրերը ստուգելու վերաբերյալ: Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  ընտրել համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը՝ 

լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու համար, ըստ անհրաժեշտության փոխել 

չափման տիրույթները, ստուգել  հանգույցների   գրաֆիկական   բնութագրերը: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու սարքավորումներ, 

✓  չափիչ ստուգիչ սարքավորումների չափման տիրույթներ, 

✓ ձայնային գեներատոր, 

✓ ցանցային գեներատոր,  

✓ հատուկ ազդանշանի գեներատորօսցիլոգրաֆ:   



 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

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

լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու սարքավորումներ, 

գեներատորօսցիլոգրաֆ, ձայնային գեներատոր, մասնագիտական գրականություն, աշխատանքի անվտանգության 

հրահանգներ,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Կատարել համապատասխան չափումներ, ստուգել հանգույցների գրաֆիկական բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում լարման, հոսանքի, դիմադրության չափումները՝ օգտագործելով համապատասխան   սարքեր, 

2) ճիշտ է ստուգում հանգույցների  գրաֆիկական   բնութագրերը՝   օգտագործելով օսցիլոգրաֆ  և  

համապատասխան ազդանշան տալով ձայնային գեներատորից, ցանցային գեներատորից կամ ուրիշ հատուկ 

ազդանշանի գեներատորից, 

1) ճիշտ է հաշվի առնում սարքերի անճշտության տոկոսը հաշվարկների մեջ, 

3) Պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով և չափիչ սարքերի օգտագործման հիման վրա կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները 

համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումների` լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, 

ինդուկտիվություն չափելու, հանգույցների   գրաֆիկական   բնութագրերը  ստուգելու վերաբերյալ: Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է ընտրել համապատասխան չափիչ ստուգիչ սարքավորումը՝ 

չափել լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն, ստուգել  հանգույցների   գրաֆիկական   

բնութագրերը: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ գրաֆիկական բնութագրեր,  

✓ գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու սարքավորումներ, 

✓ համապիտանի չափիչ ստուգիչ սարքավորումներ, 

✓  չափիչ ստուգիչ սարքավորումների չափման տիրույթներ, 



 

✓  գեներատոր, 

✓ գեներատորօսցիլոգրաֆ:   

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է; 

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

լարում, հոսանք, դիմադրություն, ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու համապիտանի սարքավորումների, 

գրաֆիկական բնութագրեր ստուգելու վերաբերյալ ուսումնական նյութեր, լարում, հոսանք, դիմադրություն, 

ունակություն, ինդուկտիվություն չափելու սարքավորումներ, գեներատորօսցիլոգրաֆ, գեներատոր, համակարգիչ, 

թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ  «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը   ԲՏՍՆ-5-21-021 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բժշկական սարքավորումների վերանորոգման ժամանակ կիրառվող 

անհրաժեշտ տեխնոլոգիայի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։  

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի զոդման գործընթացին անհրաժեշտ նյութերը, գործիքները և կատարի զոդում, 

2) ներկայացնի  բժշկական սարքավորումների քանդման և հավաքման տեխնոլոգիան, 

3) պատրաստի պարզագույն տպաձև հարթակ, 

4) ընտրի, ձևավորի և տեղադրի ռադիոէլեմենտները, 

5) կատարի  բժշկական  սարքավորումների  ընթացիկ սպասարկում: 



 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել զոդման գործընթացին անհրաժեշտ նյութերը, գործիքները և կատաել զոդում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակները և մակնիշումը, 

2) ճիշտ է ընտրում զոդման գործընթացին համապատասխան զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակները, 

գործիքները, 

3) ճիշտ է իրականացնում զոդման գործընթացը, պահպանելով ջերմաստիճանային պահանջները, 

4) ճիշտ է կիրառում զոդման գործընթացում մակերեսների մշակման և մաքրման եղանակները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակների և 

մակնիշման, ոդման գործընթացին համապատասխան զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակների, գործիքների, զոդման 

գործընթացի իրականացման, ջերմաստիճանային պահանջների, զոդման գործընթացում մակերեսների մշակման և 

մաքրման եղանակների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է  

իրականացնել զոդման գործընթացը, պահպանելով ջերմաստիճանային պահանջները, ճիշտ կիրառել զոդման 

գործընթացում մակերեսների մշակման և մաքրման եղանակները։  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ զոդանյութերի նշանակությունը, տեսակները, մակնշումը և կիրառումը, 

✓ հալանյութերի նշանակությունը, տեսակները, մակնշումը և կիրառումը, 

✓ զոդման գործընթացը, 

✓ զոդման գործընթացում մակերեսների մշակման և մաքրման եղանակները, 

✓ զոդիչի ընդհանուր կառուցվածքը և աշխատանքը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Ջերմաստիճանային պահանջների, մակերեսների 

մշակման և մաքրման եղանակների և աշխատանքի անվտանգության պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

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

զոդիչների, զոդանյութերի և հալանյութերի տեսակների,զոդման գործընթացի իրականացման տեխնոլգիական սարքեր և 

գործիքակազմ, ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ,  

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 



 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  բժշկական սարքավորումների   քանդման և հավաքման տեխնոլոգիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում աշխատանքի համար գործիքների և սարքերի ընտրությունը,  

2) ճիշտ է կիրառում ընտրված գործիքներն ու սարքերը, 

3) ճիշտ է պահպանում է քանդման, տարանջատման հերթականությունը,  

4)   ճիշտ է պահպանում հավաքման գործընթացի հերթականությունը և անհրաժեշտ նորմերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորումների   քանդման և 

հավաքման տեխնոլոգիաների, գործիքների և սարքերի ընտրության, կիրառման, քանդման, տարանջատման 

գործընթացի հերթականության և անհրաժեշտ նորմերի պահպանման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի 

միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել առաջադրված բժշկական սարքավորման քանդման և 

հավաքաման գործընթացները: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժկական սարքերի քանդման, տարանջատման տեխնոլոգիական սարքերը և գործիքները, 

✓ բժկական սարքերի քանդման, տարանջատման և հավաքման գործիքների ընտրությունը, 

✓ բժկական սարքերի քանդման, տարանջատման հերթականությունը, 

✓ բժկական սարքերի հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացների հերթականությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

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

բժկական սարքերի տեսականի, դրանց քանդման, տարանջատման, հավաքման տեխնոլոգիական սարքեր և 

գործիքներ,  մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, համակարգիչ, թվային 

պրոյեկտոր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել պարզագույն տպաձև հարթակ 



 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում համապատասխան նյութեր և միջոցներ, 

2) ճիշտ է տարբերակում և անցկացնում էլեմենտների միջև եղած էլեկտրական   կապերի 

պատկերները պղնձապատ հարթակի վրա, 

3)  ճիշտ է իրականացնում քիմիական  եղանակով  տպաձև հարթակի  քայքայման գործընթացը 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվի ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորումների էլեկտրական 

մասերի վերականգնման նպատակով պարզագույն տպաձև հարթակ պատրաստելու գործընթացում 

համապատասխան նյութերի և միջոցների ընտրության, պղնձապատ հարթակի վրա էլեմենտների միջև եղած 

էլեկտրական   կապերի պատկերների տարբերակման և անցկացման, քիմիական  եղանակով  տպաձև հարթակի  

քայքայման վերաբերյալ:  

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել քիմիական  եղանակով  տպաձև 

հարթակի  քայքայման գործընթացը: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ պղնձապատ տպաձև հարթակը, 

✓ էլեմենտների միջև եղած էլեկտրական կապերի պատկերները, 

✓ քիմիական  եղանակով  տպաձև հարթակի  քայքայումը, 

✓ նյութերի և միջոցների ճիշտ ընտրությամբ պղնձապատ հարթակի վրա էլեմենտների միջև եղած 

էլեկտրական կապերի պատկերումը և տարբերակումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական սարքավորումների էլեկտրական մասերի վերականգնման նպատակով պարզագույն տպաձև հարթակներ, 

քիմիական  եղանակով  տպաձև հարթակի  քայքայման տեխնոլոգիական գործընթացի իրականացման նյութեր և 

գործիքակազմ, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական նյութեր,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 



 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ընտրել, ձևավորել և տեղադրել ռադիոէլեմենտները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում բժշկական սարքերի էլեմենտների (տարրերի) ընտրությունը, 

2) ճիշտ է ձևավորում բժշկական սարքերի էլեմենտների ելուստները և տեղադրում, 

3) ճիշտ է պահպանում  տեղադրման հետ կապված անհրաժեշտ տեխնիկական 

նորմերը,  

4) Պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորումների էլեկտրական 

մասերի վերականգնման նպատակով բժշկական սարքերի էլեմենտների (տարրերի) ընտրության, դրանց ձևավորման 

տեղադրման, տեղադրման հետ կապված անհրաժեշտ տեխնիկական նորմերի, աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների  պահպանման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է 

իրականացնել բժշկական սարքերի էլեմենտների ելուստների ձևավորում և տեղադրում: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքերի էլեմենտների (տարրերի) ընտրություն,  

✓ բժշկական սարքերի էլեմենտների ելուստների ճիշտ ձևավորում  և տեղադրում,  

✓ անհրաժեշտ տեխնիկական նորմերի  պահպանում, 

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների ճիշտ պահպանում:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է;  

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

բժշկական սարքերի էլեմենտների (տարրերի) տեսականի, ուսումնական նյութեր,  համապատասխան պատկերներով 

պղնձապատ տպաձև հարթակներ, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության  հրահանգներ,  

համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ  

Ուսումնառության արդյունք 5 Կատարել  բժշկական  սարքավորումների  ընթացիկ սպասարկում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում  պտտվող և շփվող հանգույցների մաքրումը և քսուքապատումը, 



 

2) ճիշտ է կատարում մեխանիկական, էլեկտրական  և էլեկտրոնային  ստուգիչ  չափումներ  և կարգավորում այդ 

հանգույցներում հայտնաբերված շեղումները, 

3) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորումների պտտվող և 

շփվող հանգույցների ճիշտ մաքրման և քսուքապատման, մեխանիկական, էլեկտրական  և էլեկտրոնային  ստուգիչ  

չափումների ճիշտ կատարման  և այդ հանգույցներում հայտնաբերված շեղումների ճիշտ  կարգավորման, աշխատանքի 

անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է կատարել առաջդրված  բժշկական սարքավորումների ընթացիկ սպասարկման աշխատանքներ, 

հանգույցներում հայտնաբերված շեղումների  կարգավորումներ:  

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքավորումների պտտվող և շփվող հանգույցներ, 

✓ բժշկական սարքավորումների շփվող հանգույցների մաքրում և քսուքապատում, 

✓ բժշկական սարքավորումների հանգույցներում էլեկտրական  և էլեկտրոնային  ստուգիչ  չափումներ,  

✓ բժշկական սարքավորումների հանգույցներում հայտնաբերված շեղումների  կարգավորում և 

աշխատանքի ստուգում, 

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանում:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական սարքավորումների տեսականի, բժշկական սարքավորումների պտտվող և շփվող հանգույցներ, դրանց 

մաքրման միջոցներ և համապատասխան քսուկներ,  էլեկտրական  և էլեկտրոնային  ստուգիչ  չափիչներ, բժշկական 

սարքավորումների հանգույցներ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի 

անվտանգության հրահանգներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ» 



 

Մոդուլի դասիչը   ԲՏՍՆ-5-21-022 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բժշկական սարքավորումների և դրանց ֆունկցիոնալ 

հանգույցների, ստուգման, տեղադրման, անսարքությունների հայտնաբերման կարողություններ։  

Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        54 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 54 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԲՏՍՆ-5-21-004 «Կիրառական 

մեխանիկա», ԲՏՍՆ-5-21-007 «Չափագիտություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում» և ԲՏՍՆ-5-21-012 

«Փաստաթղթաշրջանառություն» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  բժշկական սարքավորման  սնման  աղբյուրի  էլեկտրական  սխեման և աշխատանքը,  

հայտնաբերի և վերացնի անսարքությունները, 

2) բացատրի բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգի աշխատանքի սկզբունքը և ղեկավարումը, 

հայտնաբերի անսարքությունները և վերացնի դրանք, 

3) բացատրի էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և նրա սնման շղթաները, հայտնաբերի 

անսարքությունները և վերացնի, 

4) բացատրի տողային և  կադրային   փռման   համակարգի   աշխատանքի   սկզբունքները   և  

առանձնահատկությունները,  հայտնաբերի անսարքությունները և վերացնի դրանք: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  բժշկական սարքավորման  սնման  աղբյուրի  էլեկտրական  սխեման և աշխատանքը,  հայտնաբերել և 

վերացնել անսարքությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  բժշկական սարքավորման  սնման աղբյուրի աշխատանքը, լարման  բացակայության  

դեպքում ճիշտ  է  կատարում չափումները, անսարք  էլեմենտը  հայտնաբերելու և ըստ  տեխնոլոգիայի 

փոխարինելու համար, 

2) ճիշտ է կատարում   շղթաների   դիմադրությունների   չափումները  պաշտպանիչ   համակարգի   միանալու   

դեպքում, բացահայտում հոսանքի աճման պատճառը և փոխարինում անսարք ռադիոէլեմենտը, 

3) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 



 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվի ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորման  սնման աղբյուրի 

աշխատանքի, լարման  բացակայության  դեպքում չափումների ճիշտ կատարման, անսարք  էլեմենտը  հայտնաբերելու 

և ըստ  տեխնոլոգիայի փոխարինելու, պաշտպանիչ   համակարգի   միանալու   դեպքում շղթաների դիմադրությունների 

չափումների, հոսանքի աճման պատճառի բացահայտման, անսարք ռադիոէլեմենտի փոխարինման, աշխատանքի 

անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին 

հանձնարարվելու է իրականացնալ շղթաների   դիմադրությունների   չափումները  պաշտպանիչ   համակարգի   միանալու   

դեպքում, բացահայտել հոսանքի աճման պատճառը և փոխարինել անսարք ռադիոէլեմենտը: 

   Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքավորման  սնման աղբյուրը, 

✓ բժշկական սարքավորման  սնման աղբյուրի աշխատանքի, լարման  բացակայության  դեպքում 

չափումների  կատարում, 

✓ բժշկական սարքավորման  անսարք  էլեմենտի  հայտնաբերումը, 

✓ բժշկական սարքավորման անսարք ռադիոէլեմենտի փոխարինումը, 

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանումը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է: 

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

բժշկական սարքավորման  սնման աղբյուր, էլեկտրական համապիտանի չափիչ սարքավորումներ, ռադիոդետալներ,  

համակարգիչ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության 

հրահանգներ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Բացատրել բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգի աշխատանքի սկզբունքը և ղեկավարումը, 

հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնել դրանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  տվիչի աշխատանքը, ազդանշանի բաշխումը դրանում,  

2) ճիշտ  Է բացահայտում  թերությունները և վերացնում դրանք, 



 

3) ճիշտ է ներկայացնում  ղեկավարման համակարգի աշխատանքի սկզբունքը,  

4) ճիշտ Է տարբերակում ղեկավարման համակարգի հետ կապված հիմնական թերությունները  (ղեկավարման 

բացակայությունը),  ելքային ազդանշանի բացակայությունը  և կարողանում է վերացնել դրանք, 

5) ճիշտ Է համալարում ղեկավարման համակարգը և փորձարկում, 

6) պահպանում Է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները բժշկական սարքավորման կառավարման  

համակարգի աշխատանքի սկզբունքի և ղեկավարման, անսարքությունների հայտնաբերման և դրանց վերացման, 

ղեկավարման համակարգի հետ կապված հիմնական թերությունների ճիշտ տարբերակման,   ելքային ազդանշանի 

բացակայության հայտնաբերման թերության վերացման, ղեկավարման համակարգի համալարման և փորձարկման, 

աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ:  Գործնական առաջադրանքի միջոցով 

ուսանողին հանձնարարվելու է  հայտնաբերել և տարբերակել ղեկավարման համակարգի հիմնական թերությունները,   

վերացնել դրանք, իրականացնել ղեկավարման համակարգի համալարարում և փորձարկում: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգը, 

✓ բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգի աշխատանքի սկզբունքը, 

✓ բժշկական սարքավորման ղեկավարման համակարգի անսարքությունը, 

✓  բժշկական սարքավորման ղեկավարման համակարգի անսարքության հայտնաբերումը, 

✓ բժշկական սարքավորման ղեկավարման համակարգի համալարումը և փորձարկումը, 

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է;  

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

բժշկական սարքավորման կառավարման  համակարգ և դրա անսարքության հայտնաբերման և վերացման միջոցներ, 

ղեկավարման համակարգի համալարման և փորձարկման գործիքակազմ, աշխատանքի անվտանգության 

հրահանգներ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ,  համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 



 

ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Բացատրել էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և նրա սնման շղթաները, հայտնաբերել 

անսարքությունները և վերացնել  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  բացատրում էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը, աշխատանքը,  

2) ճիշտ է չափում սնող լարումները և ազդանշանները, 

3) որևէ   ազդանշանի բացակայության դեպքում կարողանում է հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնել 

դրանք, 

4) ճիշտ է   հայտնաբերում թերությունը կամ անսարքությունը, վերացնում դրանք և համալարում նորով ու 

փորձարկում, 

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի 

կառուցվածքի և աշխատանքի սկզբունքի, սնող լարումների և ազդանշանների ճիշտ չափման, որևէ ազդանշանի 

բացակայության դեպքում անսարքությունների հայտնաբերման և վերացման, թերությունների կամ անսարքությունների 

հայտնաբերման, վերացման,  դրանք նորով  համալարման ու փորձարկման, աշխատանքի անվտանգության 

կանոնների պահպանման վերաբերյալ:  Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է չափել 

սնող լարումները և ազդանշանները, հայտնաբերել անսարքությունները և դրանքև վերացնել, կատարել նորով  

համալարում ու փորձարկում:   

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքավորման էլեկտրոնաճառագայթային խողովակը, 

✓ բժշկական սարքավորման էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի կառուցվածքը և աշխատանքի 

սկզբունքը, 

✓ բժշկական սարքավորման էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի թերությունների կամ 

անսարքությունների հայտնաբերումը և վերացումը, 

✓ բժշկական սարքավորման էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի մասի նորով  համալարումը ու 

փորձարկումը,   

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանումը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում 



 

առաջադրված հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության 

պահանջների պահպանումը պարտադիր է; 

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ բժշկական 

սարքավորման սարքավորման էլեկտրոնաճառագայթային խողովակ, էլեկտրոնաճառագայթային խողովակի 

անսարքության հայտնաբերման և վերացման միջոցներ, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, 

աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, համակարգիչ, թվային պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Բացատրել տողային և  կադրային   փռման   համակարգի   աշխատանքի   սկզբունքները   և  

առանձնահատկությունները,  հայտնաբերել անսարքությունները և վերացնել դրանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  բացատրում կադրային և տողային փռման համակարգի աշխատանքը,    

2) ճիշտ   Է   կատարում   լարման   և ազդանշանային չափումները՝ օգտագործելով համապատասխան 

գործիքներ, 

3) ազդանշանի բացակայության դեպքում ճիշտ է հայտնաբերում անսարք ռադիոէլեմենտը կամ հանգույցը, 

փոխարինում նորով և փորձարկում, 

4) կադրային   ազդանշանի   բացակայության   դեպքում   ճիշտ   է   կատարում   չափումները,   ստուգում  և  

հայտնաբերում համապատասխան հանգույցների անսարքությունները և վերացնում դրանք, 

5) տողային ազդանշանի բացակայության դեպքում ճիշտ է պահպանում ստուգման հերթականությունը,  

բացահայտում անսարք ռադիոէլեմենտը, փոխարինում նորով,  

6) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի հիման վրա: Հարց ու 

պատասխանի միջոցով կստուգվեն ուսանողի ընդհանուր գիտելիքները կադրային և տողային փռման համակարգի 

աշխատանքի, համապատասխան գործիքների օգտագործմամբ լարման   և ազդանշանային չափումների 

կատարման, ազդանշանի բացակայության դեպքում անսարք ռադիոէլեմենտի կամ հանգույցի հայտնաբերման, նորով 

փոխարինման և փորձարկման, կադրային   ազդանշանի   բացակայության   դեպքում      չափումների ճիշտ կատարման, 

հանգույցների անսարքությունների  ստուգման  և  հայտնաբերման  և վերացման,  տողային ազդանշանի 

բացակայության դեպքում ստուգման հերթականության ճիշտ պահպանման, անսարք ռադիոէլեմենտի բացահայտման և 

նորով փոխարինման, աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ:   Գործնական 



 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվելու է իրականացնել լարման   և ազդանշանային չափումներ, 

ազդանշանի բացակայության դեպքում հայտնաբերել անսարք ռադիոէլեմենտը կամ հանգույցը, դրանք նորով 

փոխարինել և փորձարկել: 

  Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

✓ բժշկական սարքավորման կադրային և տողային փռման համակարգը, 

✓ կադրային և տողային փռման համակարգի աշխատանքի սկզբունքը, 

✓ ազդանշանի բացակայության դեպքում  անսարք ռադիոէլեմենտի կամ հանգույցի հայտնաբերումը, 

փոխարինումը նորով և փորձարկումը,  

✓ կադրային   ազդանշանի   բացակայության   դեպքում  չափումների կատարում,  ստուգում  և  հանգույցների 

անսարքությունների հայտնաբերումը և վերացնումը, 

✓ աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում առաջադրված 

հարցերին և ճիշտ է կատարում գործնական առաջադրանքները: Աշխատանքի անվտանգության պահանջների 

պահպանումը պարտադիր է:  

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

բժշկական սարքավորման կադրային և տողային փռման համակարգ, չափումների և ստուգումների իրականացման 

տեխնոլոգիական սարքեր և գործիքակազմ, անսարքության հայտնաբերման և վերացման միջոցներ, համակարգիչ, 

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, աշխատանքի անվտանգության հրահանգներ, թվային 

պրոյեկտոր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

 

 


