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արտադրության և գինեգործության  

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝  միջնակարգ     

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝   2 տարի 6 ամիս      

  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝    առկա                                       

 

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ  
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն /շաբաթներով/ 
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  III  =  

 Տեսական 
 ուսուցում 

 

 

Ուսումնական  

պրակտիկա  
 տեսական 

ուսուցմամբ 

Ուսումնական   պրակ 

տիկա      առանց 

տեսական ուսուցման 

Նախաավարտական, 

արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 

ամփոփում 
 

Նախապատրաստում 

ամփոփիչ պետական 

ատեստավորման  

Ամփոփիչ 

պետական                             
ատեստավորու

մ 

 

Արձակուրդ, 
ամանոր և 

սուրբ ծնունդ 

 

I.   ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ  

N 
 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 
(ժամ) Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. Ստու- 
գարք 

Կուրս 
աշխ. 

Պարտադիր լսարանային բեռնվածություն 2- րդ կուրս 3-րդ կուրս 4-րդ կուրս 
Ընդա- Այդ թվում 3-րդ 4-րդ 5-րդ 6-րդ 7-րդ 8-րդ 



 մենը 
Տես. 

ուսուց. 

Լաբոր. 
և 

գործն. 
աշխ 

Սեմինար 
պարապ-

մունք 

կիս. 
15 

շաբ 

կիս. 
16 

շաբ. 

կիս. 
12 

շաբ. 

կիս. 
14 

շաբ. 

կիս. 
11 

շաբ. 

կիս 
 

շաբ 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
       

      

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

2. Տնտեսագիտության հիմունքներ  6տ  48 40 8     48   

3. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  6տ  48 40  8    48   

4. Իրավունքի հիմունքներ  6տ  36 30 6     36   

5. Պատմություն  4տ  48 42  6  48     

6. Ռուսաց լեզու  3;4տ  72 54 18  36 36     

7. Օտար լեզու  3;4տ  72 54 18  36 36     

8. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  4տ  36 30 6   36     

9. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 4տ  28 26 2   28     

10. Ֆիզիկական կուլտուրա  2-6;7տ  136 10 126  30 32 24 28 22  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    596 380 202 14 138 252 24 160 22  

 ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1. Հաղորդակցություն  5տ  36 10 26    36    

2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն  3տ  36 12 24  36      

3. Համակարգչային օպերատորություն  4տ  36 4 32   36     

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    108 26 82  36 36 36    

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1. Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա, հիգիենա  3տ  72 34 38  72      

2. Գինու արտադրության տեխնոլոգիա  5տ  72 56 16    72    

3. Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիա  5տ  72 56 16    72    

4. Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության 

տեխնոլոգիա 
 3տ  72 52 20  72      

5. Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիա  4տ  72 48 24   72     

6. Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 

տեխնոլոգիա 
 3տ  72 52 20  72      

7. Սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիա  3տ  48 36 12  48      

8. Գինու և կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական 

սարքավորումներ 
 6տ  72 40 32     72   

9. Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ 
 4տ  72 40 32   72     

10. Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական 

սարքավորումներ 
 5տ  72 40 32    72    

11. Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ 
 4տ  72 40 32   72     

12. Սննդային խտանյութերի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ 
 3տ  48 30 18  48      

13. Կազմակերպության աշխատանքի կազմակերպում  6տ  54 32 22     54   



14. Կազմակերպության էկոնոմիկա և կառավարում  7տ  72 36 36      72  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    942 592 350  312 216 216 126 72  

 ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1. Խաղողի սեղանի գինիների արտադրության 

տեխնոլոգիական գործընթացի վարման 

հմտություններ 
 6տ  72 24 48     72   

2. Հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների 

արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի 

վարման հմտություններ 
 6տ  72 24 48     72   

3. Խաղացող գինիների արտադրության տեխնոլոգիական 

գործընթացի վարման հմտություններ 
 

7տ 
 

72 24 48 
 

    72  

4. Մրգա-հատապտղային գինիների արտադրության 

տեխնոլոգիական գործընթացի վարման 

հմտություններ 

 

7տ 

 

72 24 48 

 

    72  

5. Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական 

գործընթացի վարման հմտություններ 
 7տ  72 24 48      72  

6. Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության 

տեխնոլոգիական գործընթացի վարման 

հմտություններ 
 5տ  72 24 48    72    

7. Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական 

գործընթացի վարման հմտություններ 
 5տ  72 24 48    72    

8. Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության 

տեխնոլոգիական գործընթացի վարման 

հմտություններ 
 4տ  72 24 48   72     

9. Սննդային խտանյութերի արտադրության 

տեխնոլոգիական գործընթացի վարման 

հմտություններ 
 3տ  48 18 30  48      

10. Պատրաստի արտադրանքի շշալցման, 

փաթեթավորման և տարայավորման կազմակերպում 
 7տ  48 20 28      48  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    672 230 442  48 72 144 144 264  

 ԸՆՏՐՈՎԻ  6տ;7տ  90       54 36  

 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    40    6  12 20 2  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2448 1228 1076 14 540 576 432 504 396  

 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    250          

 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36 36  

 
 

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

1 Ընտանեկան կյանքի նախապատրաստում    ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 
2 Տարիքային հոգեբանություն   1 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների 
    2 օտար լեզվի 
    3 ընդհանուր հումանիտար առարկաների 
 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 4 անվտանգության և առաջին օգնության 
1 ՈՒսումնական 3-7 15 5 անհատական համակարգիչների 
2 Մասնագիտական 4-7 15 6 համտեսի 



3 Նախաավարտական   7 արտադրության տեխնոլոգիայի 
     արտադրության սարքավորումների 
     տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
     ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  30 1 մանրէակենսաբանական 

    2 արտադրանքի հետազոտման 
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 

Երկու համալիր քննություն փետրվարի 16 – մարտի 1 շրջանում 

- Ընդհանուր մասնագիտական մոդուլներ 
- Հատուկ մասնագիտական մոդուլներ 

 

3  
4  
 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 նյութի որոշակի մասը  կարող է իրացվել  նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր  ձևերով՝ մարզական 
ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։ 

5. Համարիչ-հայտարարով բաժանված շաբաթների օրերի առաջին մասն օգտագործվում է համարիչի, մյուս մասը՝ հայտարարի նշանակությաան համար: 
6. 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: 
7. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների  ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը  հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 
8. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։ 
9. Պահուստային ժամերը  տնօրինում է քոլեջը՝  ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին համապատասխան։ 
10. 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։ 
11. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։ 
12. Քոլեջը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել  լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ>> 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-16-001 

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 չէ 

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 ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 

1 

Ներկայացնել  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների իրականացման 

համար 

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

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է  նպատակային հաղորդակցմանը,   

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

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

կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների ու դրանց 

բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝  նպատակային   հաղորդակցման հնարավորությունները 

բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), 



նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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 

կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ  զեկույց և հաղորդում 

պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է գալիս հնարավոր բոլոր 

դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), 

նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`    2 ժամ 

գործնական աշխատանք`    6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 

3 

Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 



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

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

փոխանցելու համար,  

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,  

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,  

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ  նյութի:  

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

Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ  կազմել 

տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,  կառաջադրվի թեմա, որի  վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից հավաքագրվում, 

ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ միտքը վերածել գրավոր ամբողջական 

տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ 

Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել 

արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։   

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առանց էական թերությունների  

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`     4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 

5 

Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար  

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

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-5-16-001 

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 չէ 

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 ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված 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,  

3. հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության  կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, 

պատասխանատվությունը, 

4. էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։ 

5. կենցաղային հիմանական 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 կտրվեն 

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

ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային 

պայմանների ապահովման և  կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային 

վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային ձևակերպումներ բաղադրիչները։  

   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-5-16-001 

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

կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների 

շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) 

ծրագրերերը, կատարելագործել  համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային 

աշխատելու հմտությունները:   

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ 

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 ուսումնառության յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված 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 կտրվեն հարցեր համակրգչի հիմանական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական սարքերի, դրանց 

կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից օժանդակ տեխնիկական սարքերը,  

օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ Ուսանողին կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական 

ծրագրում կատարել  նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ բացելու, պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից 

օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

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

կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ տեխնիկական 

սարքեր։   

 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     2 ժամ 

գործնական  աշխատանք`   4 ժամ  

 

ՈՒսումնառության արդյունք Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր  



2  

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



ռեսուրսները 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 ենթա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի մուտք գործել ինտերնետային 

ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի 

տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ հասցեականության։  

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

կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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 <<ՄԱՆՐԷԱԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԱՆԻՏԱՐԻԱ, ՀԻԳԻԵՆԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ տալ մանրէակենսաբանության, 

սանիտարիայի և հիգիենայի մասին, ինչն անհրաժեշտ է իրականացվող տեխնոլոգիական գործընթացներում հիմնավորված 

որոշումներ ընդունելու և քայլեր կատարելու համար: 

Մոդուլի տևողությունը 

72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 34 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 38 ժամ 

Մուտքային պահանջները 
Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001 <<Անվտանգություն և առաջին 

օգնություն>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները, դրանց 

դասակարգումը, կարգաբանական խմբերը, 

2) ներկայացնի միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական գործոնները, 

լույսի և ճառագայթային էներգիաների ազդեցությունը, 

3) ներակայացնի արդյունաբերական նպատակներով միկրոօրգանիզմների օգտագործումը, 

4) ներկայացնի ախտածին միկրոօրգանիզմները սննդարդյունաբերությունում, 

5) ներկայացնի արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները, 

6) ներկայացնի արդի փաթեթավորման նյութերի, կոնսերվանտների, էմուլգատորների, սննդային ներկերի և քիմիական այլ 

սննդային նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  
  Ներկայացնել մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական և ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություները, դրանց 

դասակարգումը, կարգաբանական խմբերը 

Կատարման չափանիշներ 1) մանրէների տարբեր տեսակների ձևաբանական առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում,  

2) մանրէների տարբեր տեսակների ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները ճիշտ է բացատրում,  



3) մանրէների դասակարգման հատկանիշները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մանրէների դասակարգումը ճիշտ է կատարում, 

5) մանրէների կարգաբանական խմբերը ճիշտ է ներկայացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ըստ որոշակի 

ցուցանիշների որոշել մանրէների պատկանելությունը որոշակի կարգաբանական խմբերի՝ նշելով յուրաքանչյուրի ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Մանրէներ` բակտերիաներ, սնկեր, խմորասնկեր, վիրուսներ: Դրանց կառուցվածքը, ձևերը, բազմացումը, դասակարգումը: 

Բակտերիաների և խմորասնկերի բջջի կառուցվածքի տարբերությունը: Բակտերիաների և խմորասնկերի դերը սննդի 

արդյունաբերության մեջ: Մանրէների նյութափոխանակությունը: Մանրադիտակներ, կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի 

է որոշ ոչ էական բացթողումներ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մանրէների 

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ,  լաբորատոր սարքեր, քիմիական նյութեր, համակարգչային ցուցադրական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական գործոնները, 

լույսի և ճառագայթային էներգիաների ազդեցությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող գործոնների խմբերը ճիշտ և լրիվ ներկայացնում է, 

2) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը ճիշտ բացատրում է, 

3) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա քիմիական գործոնների ազդեցությունը ճիշտ բացատրում է, 

4) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա կենսաբանական գործոնների ազդեցությունը ճիշտ բացատրում է, 

5) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա լույսի և ճառագայթային էներգիաների ազդեցությունը ճիշտ բացատրում է, 

6) միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ճնշման և խոնավության ազդեցությունը ճիշտ բացատրում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և հիմնական հարցերի քննարկումների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է նշել  միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական 

գործոնների դրսևորումները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող ֆիզիկական գործոնները` ջերմաստիճանը, լույսը, ճառագայթային 



էներգիան, խոնավությունը, ճնշումը, մեխանիկական ազդեցությունը: Միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա ազդող 

քիմիական գործոնները` միջավայրի կազմը, նյութերի կոնցենտրացիան, թունավոր նյութերը /անտիսեպտիկներ/, ջրածնային 

իոնների կոնցենտրացիան / pH / , օքսիդա-վերականգնողական ռեակցիաները: Միկրոօրգանիզմների կենսագործունեության վրա 

ազդող կենսաբանական գործոնները` անտագոնիզմը, սիմբիոզը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ, թույլատրելի 

է որոշ ոչ էական բացթողումներ, բացատրությունները տրվում են հիմնականում ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մանրէների 

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներակայացնել արդյունաբերական նպատակներով միկրոօրգանիզմների օգտագործումը   

Կատարման չափանիշներ 1) արտադրական նպատակներով մաքուր կուլտուրաների կիրառման առավելությունները ճիշտ է ներկայացնում,  

2) մաքուր կուլտուրաների առանձնացման և բուծման սխեմաները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) ճիշտ է նկարագրում սպիրտային, կաթնաթթվային խմորումները, դրանց իրականացման օպտիմալ պայմանները, 

4)  ճիշտ է ներկայացնում խմորասնկերի կենսագործունեության հետևանքով սպիտակուցների, ճարպերի, վիտամինների 

սինթեզման մեխանիզմները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկումների արդյունքների հիման վրա:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Մաքուր կուլտուրաների ստացումը: Միկրոօրգանիզմների մաքուր կուլտուրաների կիրառումը սննդի արդյունաբերության մեջ` 

հացաթխման, պանրագործության, կաթնաթթվային մթերքների արտադրության, ըմպելիքի խմորման/ գինու, գարեջրի, կվասի, 

օղու/, բանջարեղենի թթվեցման: Սպիրտային խմորում, խմորասնկերի ազդեցություն, խմորման օպտիման պայմաններ, ստացված 

նյութեր: Կաթնաթթվային խմորում, կաթնաթթվային բակտերիաների ազդեցություն, խմորման օպտիման պայմաններ, ստացված 

նյութեր: Կաթնաթթվային բակտերիաների տեսակներ` հոմոֆերմենտատիվ և հետերոֆերմենտատիվ, դրանց 

առանձնահատկությունները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե քննարկումների ընթացքում ուսանողը տալիս է հիմնավոր պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մանրէների 

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 4  Ներկայացնել ախտածին միկրոօրգանիզմները սննդարդյունաբերությունում 

Կատարման չափանիշներ 1) ախտածին միկրոօրգանիզմների հետևանքները ճիշտ է բացատրում,  

2) սննդային թունավորումների առավել վտանգավոր տեսակները, դրանց հարուցիչները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) սննդային թունավորումների հարուցիչների կենսագործունեության օպտիմալ պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սննդային թունավորումների կանխարգելիչ գործողությունները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) ճիշտ է ներկայացնում սննդային վարակները, 

6) արտադրությունում սանիտարահիգիենիկ նորմաների պահպանման և հսկողության անհրաժեշտությունը հիմնավորում է:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է թեստի 

պատասխաններից ընտրել ճիշտը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Ախտածին միկրոօրգանիզմների աղբյուրները` հիվանդ մարդը, հողը, ջուրը, սննդամթերքը: Ախտածին միկրոօրգանիզմների 

հետևանքները` սննդային թունավորումներ և սննդային վարակներ: Սննդային թունավորումներ /տոքսիկոզներ/` բոտուլիզմ, 

ստաֆիլակոկային ինտոքսիկացում, սնկային ինտոքսիկացում: Սննդային թունավորումների հարուցիչների կենսագործունեության 

օպտիմալ պայմանները և թունավորումների կանխարգելիչ գործողությունները: Սննդային վարակներ` որովայնային տիֆ, 

դիզենտերիա, խոլերա, բրուցելյոզ, տոբերկուլյոզ, սիբիրյան խոց: Արտադրությունում սանիտարահիգիենիկ նորմերի պահպանման 

և հսկողության կազմակերպում:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մանրէների 

դասակարգման աղյուսակներ, պաստառներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի հասկացությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական միկրոկլիմայի նկատմամբ նորմատիվային պահանջները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սանիտարիայի և հիգիենայի կանոնները չպահպանելու համար պատասխանատվության ձևերը, և ըստ 

օղակների պատասխանատվության աստիճանը, 

4) սանիտարիայի և հիգիենայի կանոնների պահպանման կազմակերպումը ճիշտ է ներկայացնում, 

5) ճիշտ է կազմակերպում աշխատատեղի, սարքավորումների և պարագաների ախտահանման գործընթացը 

6) ճիշտ է թվարկում արտադրական աղմուկից և ցնցումներից պաշտպանվելու միջոցները, 



7) ճիշտ է ներկայացնում արտադրական լուսավորվածությանը ներկայացվող պահանջները և նորմերը, 

8) ճիշտ է ներկայացնում հումքի պահման և նախապատրաստման գործընթացներին ներկայացվող սանիտարական 

պահանջները, 

9) ճիշտ է ներկայացնում հումքի և կիսապատրաստվածքների պահման ջերմաստիճանը, հարաբերական խոնավությունը և 

թույլատրելի ժամանակահատվածը, 

10) ճիշտ է ներկայացնում պատրաստի արտադրանքի պահման սանիտարական պահանջները, 

11) ճիշտ է ներկայացնում պատրաստի արտադրանքի տեղափոխման սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կոնկրետ 

իրավիճակներում նշել  արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.   

Արտադրական սանիտարիայի և հիգիենայի խնդիրները: Ձեռնարկության բակային տարածքի, արտադրական և օժանդակ 

տարածքների սանիտարական վիճակը, արտադրամասի լուսավորվածություն, օդափոխություն, օդի հարաբերական 

խոնավություն: Աշխատատեղերի, սարքավորումների, սարքերի,  խողովակների, հատակի, պատերի, պատուհանների 

մաքրում, լվացում:  Հումքի պահման և նախապատրաստման, պատրաստի արտադրանքի պահման գործընթացներին 

ներկայացվող սանիտարական պահանջներ: Աշխատողների անձնական և արտադրական հիգիենայի կանոնների կատարում, 

համապատասխան հանգույցների ապահովում, սառը և տաք ջրի մշտական առկայություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում անսխալ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ թեստեր, 

սանիտարիայի և հիգիենայի նորմաների վերաբերյալ մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  8 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 
Ներկայացնել արդի փաթեթավորման նյութերի, կոնսերվանտների, էմուլգատորների, սննդային ներկերի և քիմիական այլ 

սննդային նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արդի կոնսերվանտների սանիտարական անվտանգության կանոնները` համաձայն չափանիշերի, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էմուլգատորների սանիտարական անվտանգության կանոնները` համաձայն չափանիշերի, 

3) ճիշտ է ներկայացնում փաթեթավորող նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները` համաձայն չափանիշերի, 

4) ճիշտ է ներկայացնում սննդային ներկերի սանիտարական անվտանգության կանոնները` համաձայն չափանիշերի, 

5) ճիշտ է ներկայացնում այլ կիրարվող քիմիական սննդային նյութերի սանիտարական անվտանգության կանոնները` համաձայն 

չափանիշերի:  



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է քննարկումների արդյունքների հիման վրա:  

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.  

Սննդային հավելումների տեսակները, դրանց կոդավորումը, դասակարգումը: Սննդային ներկերի տեսակները, արգելված 

սննդային հավելումներ: Պահածոյացնող նյութեր, տեսակները, կիրառմոն թույլատրելի նորմեր, պայմանական վտանգավոր 

պահածոյացնող նյութեր: Քաղցրացնող նյութեր և շաքարի փոխարինիչներ, դրանց քաղցրության աստիճանի համեմատում, 

վտանգավոր քաղցրացնող նյութեր: Դոնդողացնող, թանձրացնող, համը ուժեղացնող նյութեր: Տարայի դասակարգումը ըստ 

նշանակության, ըստ շրջանառության, ըստ պատրաստման նյութի: Փաթեփավորող թղթերի տեսակներ, կիրառումը, 

առավելությունները և թերությունները: Սննդային հավելումների, փաթեթավորող թղթերի  և  տարայի սանիտարական 

անվտանգության նորմերի պահպանում: 

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

փաստարկված գիտելիքներ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

նմուշներ, մասնագիտական և տեղեկատու գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  <<ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-002 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը գինիների, գինու արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար գիտելիքներ տալը և 

գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 56 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-001 <<Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա և 

հիգիենա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի գինու արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի գինիների տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի գինեգործության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի գինու արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել գինու արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինու արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

3) խաղողի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մրգերի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) հատապտուղների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

7) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ըստ գինիների 

արտադրության մեջ օգտագործվող հումքի տեսակների ներկայացվածներից ընտրել առավել բնութագրական և էական 

ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գինու արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին: Խաղող, մրգեր, հատապտուղներ: Հումքի տարբեր տեսակների 

օգտագործման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները: Գինու արտադրության համար օգտագործվող հումքի տարբեր 

տեսակների որակական ցուցանիշներին ներկայացվող պահանջները, դրանց ձևավորումը պայմանավորող պայմանները: Հողերի 

տեսակները, կազմությունը, կլիմայական պայմանները, սնուցման պահանջները, դրանց ազդեցությունը հումքի որակական 

ցուցանիշների ձևավորման վրա: Հումքի տարբեր տեսակների հնարավոր հիվանդությունները և արատները, դրանց առաջացման 

պայմանները, կանխարգելման քայլերը, բուժումը: Հումքի տեղափոխմանը և մթերմանը ներկայացվող էական պահանջները: 

Գինիների արտադրության մեջ օգտագործվող օժանդակ նյութերը, դրանց նշանակությունը, տեսակները: Օժանդակ նյութերի 

պահմանը ներկայացվող պահանջները. 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գինիների տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինիների տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 



2) ճիշտ է դասակարգում գինիները, 

3) գինիների սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) գինիների ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) գինիների հիվանդությունները, թերությունները և արատները ճիշտ է նկարագրում, 

6) գինիների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է բնութագրում, 

7) ճիշտ է ներկայացնում գինիների պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է ըստ գինիների խմբերի ընտրել հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գինիների ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց հիմնական խմբերը, տեսակները, սննդային արժանիքները: Գինիներին 

ներկայացվող ստանդարտ պահանջները, թույլատրելի շեղումները: Գինիների հիվանդությունները, թերությունները, արատները: 

Դրանց դրսևորման ձևերը: Գինիների տարայավորման, մակնշման կարգը, պահպանման և տեղափոխման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գինիների նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսւոցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գինեգործության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինեգործության զարգացման փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2) ժամանակակից գինեգործության առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

գինեգործության զարգացման փուլերի վերաբերյալ իրավիճակներ, որոնց մանրամասները քննարկելիս բացահայտվելու է այդ 

բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները.  

Գինեգործությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ: Գինեգործության զարգացման փուլերը: Տարբեր երկրներում 

գինեգործության առանձնահատկությունները: Հայաստանում գինեգործության զարգացման պատմությունը: Ժամանակակից 

գինեգործության առանձանահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 



պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գինու արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինու արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գինու արտադրության փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) գինու հիվանդությունների, թերությունների և արատների կանխարգելման միջոցառումները ճիշտ է ներկայացնում, 

7) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

9) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

10) երկրորդային մնացորդների հետագա օգտագործման հնարավորությունը մեկնաբանում է, 

11) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գինու արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացը, առանձին փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը, դրանց 

առանձնահատկությունները: Գինու արտադրության առանձին փուլերի իրականացման տեխնոլոգիայի նկարագրերը: Խմորման 

նշանակությունը և ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունների ազդեցությունը վերջնական արտադրանքի ստացման վրա: 

Տեխնոլոգիական ռեժիմները, իրականացման պայմանները: Գործընթացների վերահսկման տեսակները, անհրաժեշտությունը և 

իրականացումը: Ըստ տեխնոլոգիական փուլերի գինու հիվանդությունների, թերությունների և արատների կանխման 

միջոցառումները: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Փաստաթղթային տնտեսության կազմը և 

վարումը: Երկրորդային մնացորդների օգտագործման անհրաժեշտությունը, հնարավորությունները և նշանակությունը: 

Արտադրական տարածքներին ներկայացվող պահանջները: Գինեգործության մեջ արտադրական սանիտարիայի և 

անվտագության կանոնները, դրանց նորմատիվ հիմքերը և պահպանման նկատմամբ հսկողության կազմակերպումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 



պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գինիների նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿՈՆՅԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-003 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը կոնյակների, կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար գիտելիքներ տալը և 

գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 56 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-002 <<Գինու արտադրության տեխնոլոգիա>> 

մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի կոնյակի արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի կոնյակների տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի կոնյակի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել կոնյակի արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի արտադրության համար օգտագործվող խաղողի նկարագիրը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) խաղողին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

3) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է կոնյակի 

արտադրության համար օգտագործվող հումքի համար նշել առավել բնութագրական և էական ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 



Կոնյակի  արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին, դրանց հիմնական բնութագրերը: Կոնյակի արտադրության 

համար օգտագործվող խաղողին ներկայացվող առանձնահատուկ պահանջները: Խաղողի որակական ցուցանիշների ձևավորումը 

պայմանավորող պայմանները: Գինենյութը որպես կոնյակի արտադրության համար օգտագործվող հումք, դրան ներկայացվող 

պահանջները: Կոնյակի սպիրտի որակական բնութագրերը: Կոնյակի հումքի հնարավոր հիվանդությունները և արատները, դրանց 

առաջացման պայմանները: Հումքի տեղափոխման և պահպանման էական պայմանները: Օգտագործվող օժանդակ նյութերը, 

դրանց նշանակությունը, տեսակները: Օժանդակ նյութերի պահմանը ներկայացվող պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կոնյակների տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակների տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 

2) ճիշտ է դասակարգում կոնյակները, 

3) կոնյակների սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) կոնյակների ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) կոնյակների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է բնութագրում, 

6) ճիշտ է ներկայացնում կոնյակների պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է ըստ կոնյակների տեսակների ընտրել հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Կոնյակների ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց հիմնական  տեսակները, սննդային արժանիքները: Տարբեր խմբերի 

կոնյակների բնութագրերը, դրանց տարբերիչ ցուցանիշները: Կոնյակների տարբեր տեսակներին ներկայացվող ստանդարտ 

պահանջները, թույլատրելի շեղումները: Կոնյակների պահպանման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, կոնյակի և կոնյակի սպիրտի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսւոցում՝ 10 ժամ 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կոնյակի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի արտադրության պատմական փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2) կոնյակի արտադրության արդի պայմանների առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

իրավիճակներ կոնյակագործության զարգացման վերաբերյալ, որոնց մանրամասները քննարկելիս բացահայտվելու է այդ 

բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Կոնյակագործությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ: Կոնյակի ստեղծման պատմությունը: Հայաստանում  

կոնյակագործության պատմությունը: Ժամանակակից կոնյակագործության առանձանահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) կոնյակի արտադրության գործընթացի փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

7) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

8) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

9) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացը, փուլերը, դրանցից յուրաքանչյուրի նշանակությունը և  տեխնոլոգիական 



առանձնահատկությունները: Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական փուլերի նկարագրումը, յուրաքանչյուր փուլում տեղի 

ունեցող փոփոխությունները, դրանց գիտականորեն հիմնավորված մեկնաբանությունը և անհրաժեշտությունը վերջնական 

արտադրանքի ստացման համար: Կոնյակի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացի ռեժիմները, դրանց պահպանման 

անհրաժեշտությունը և ապահովումը: Տեխնոլոգիաների ղեկավարման անհրաժեշտությունը և իրականացումը: Տեխնոլոգիական 

գործընթացի վերահսկման ձևերը, իրականացումը: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: 

Երկրորդային մնացորդների օգտագործման անհրաժեշտությունը և հնարավորությունները: Արտադրական սանիտարիայի և 

անվտագության կանոնների պահպանման պայմանները․  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, կոնյակի և կոնյակի սպիրտի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՕՂԻ-ԼԻԿՅՈՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը օղի-լիկյորային արտադրանքի, դրանց արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար 

գիտելիքներ տալը և գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 52 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-001 <<Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա և 

հիգիենա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի օղի-լիկյորային արտադրանքի տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքի առանձին տեսակների հատկությունների բնութագրումները ամբողջական է, 

3) հումքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

4) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

5) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է օղի֊լիկյորային 

արտադրանքի արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսակների համար նշել առավել բնութագրական և էական 

ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օղի֊լիկյորային արտադրանքի  արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին, դրանց հիմնական բնութագրերը: 

Հումքի տարբեր տեսակների օգտագործման առանձնահատկությունները: Հումքի տարբեր տեսակների նախընտրելի 

առավելությունները, դրանց հիմնավորումները, տեխնոլոգիական լուծումների համար այն հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը: 

Հումքի տարբեր տեսակների որակական ցուցանիշների ձևավորման պայմանները: Հումքի տարբեր տեսակների հնարավոր 

թերությունները, դրանց առաջացման պայմանները: Հումքի տեղափոխման, պահման և մթերման պայմանները: Արտադրության 

մեջ օգտագործվող օժանդակ նյութերը, դրանց նշանակությունը, ազդեցությունը վերջնական արտադրանքի որակական 

ցուցանիշների վրա, տեսակները: Օժանդակ նյութերի պահմանը ներկայացվող պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օղի-լիկյորային արտադրանքի տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) օղի-լիկյորային արտադրանքի տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 

2) ճիշտ է դասակարգում օղի-լիկյորային արտադրանքները, 

3) օղի-լիկյորային արտադրանքի սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օղի-լիկյորային արտադրանքի ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) օղի-լիկյորային արտադրանքի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է 

բնութագրում, 



6) ճիշտ է ներկայացնում օղի-լիկյորային արտադրանքի պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է ըստ օղի֊լիկյորային արտադրանքի տեսակների ընտրել հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օղի֊լիկյորային արտադրանքի ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց հիմնական  տեսակները, սննդային արժանիքները: 

Օղի֊լիկյորային արտադրանքին ներկայացվող ստանդարտ պահանջները, թույլատրելի շեղումները: Օղի֊լիկյորային արտադրանքի 

թերությունները: Օղի֊լիկյորային արտադրանքի տարայավորման, պահման և տեղափոխման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, օղի֊լիկյորային արտադրանքի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսւոցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության զարգացման փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2)օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության ներկայիս առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

իրավիճակներ օղի֊լիկյորային արտադրանքի արտադրության զարգացման վերաբերյալ, որոնց մանրամասները քննարկելիս 

բացահայտվելու է այդ բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օղի֊լիկյորային արտադրանքի արտադրությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ:  Ըստ ժամանակահատվածների 

օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության յուրահատկությունները: Ժամանակակից օղի֊լիկյորային արտադրանքի 

արտադրության առանձանահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

7) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

8) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

9) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օղի֊լիկյորային արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացը, նշանակությունը և դրանց առանձնահատկությունները: 

Օղի֊լիկյորային արտադրության արտադրության տեխնոլոգիական փուլերի նկարագրումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի 

տարբեր փուլերում տեղի ունեցող փոփոխությունները: Դրանց իրականացման պայմանները և հսկման անհրաժեշտությունը: 

Երկրորդային մնացորդների օգտագործման հնարավորությունները: Արտադրական սանիտարիայի և անվտագության կանոնների 

պահպանման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, կոնյակի և կոնյակի սպիրտի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 28 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԱՐԵՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը գարեջրի, դրա արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար գիտելիքներ տալը և 

գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 48 ժամ 



գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-001 <<Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա և 

հիգիենա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի գարեջրի արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի գարեջրի տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի գարեջրի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել գարեջրի արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) գարեջրի արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

3) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է գարեջրի 

արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսակների համար նշել առավել բնութագրական և էական ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի  արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին, նրանց հիմնական բնութագրերը: Հումքի տարբեր 

տեսակների կիրառման առանձնահատկությունները: Հումքի տարբեր տեսակների որակական ցուցանիշների ձևավորումը 

պայմանավորող պայմանները: Տեխնոլոգիական գործընթացի համար հումքի հատկությունների հաշվի առնելու կարևորությունը: 

Հումքի տարբեր տեսակների հնարավոր հիվանդությունները, դրանց առաջացման պայմանները: Հումքի որակի գնահատման 

մոտեցումները և իրականացումը: Հումքի տեղափոխմանը և մթերմանը ներկայացվող էական պայմանները: Արտադրության մեջ 

օգտագործվող օժանդակ նյութերը, դրանց նշանակությունը, տեսակները: Օժանդակ նյութերի պահմանը ներկայացվող 

պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գարեջրի տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) գարեջրի տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 

2) ճիշտ է դասակարգում գարեջուրը, 

3) գարեջրի սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) գարեջրի ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) գարեջրի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է բնութագրում, 

6) ճիշտ է ներկայացնում գարեջրի պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է ըստ գարեջրի տեսակների ընտրել դրանց հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց հիմնական  տեսակները, սննդային արժանիքները: Գարեջրին ներկայացվող 

ստանդարտ պահանջները, թույլատրելի շեղումները: Գարեջրի թերությունները, արատները: Գարեջրի տարայավորման, պահման, 

տեղափոխման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գարեջրի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսւոցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գարեջրի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) գարեջրի արտադրության զարգացման փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2) գարեջրի արտադրության ներկայիս առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

իրավիճակներ  գարեջրագործության զարգացման վերաբերյալ, որոնց մանրամասները քննարկելիս բացահայտվելու է այդ 

բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրագործությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ: Հայաստանում  գարեջրագործության պատմությունը: 

Ժամանակակից գարեջրագործության առանձանահատկությունները: 



Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գարեջրի արտադրության փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) գարեջրի թերությունների կանխարգելման գործողությունները ճիշտ է նկարագրում, 

7) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

9) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

10) երկրորդային մնացորդների հետագա օգտագործման հնարավորությունը մեկնաբանում է, 

11) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացը, նշանակությունը և դրանց առանձնահատկությունները: Գարեջրի 

արտադրության տեխնոլոգիական փուլերի նկարագրումը, դրանցից յուրաքանչյուրում տեղի ունեցող գործընթացները, 

իրականացման պայմանները: Երկրորդային մնացորդների տեսակները, օգտագործման հնարավորությունները: Արտադրական 

սանիտարիայի և անվտագության կանոնների պահպանման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ; 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գարեջրի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-006 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների, դրանց արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար 

գիտելիքներ տալը և գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 52 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 20 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-001 <<Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա և 

հիգիենա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

3) մրգերի տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) հատապտուղների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

6) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է հյութերի և ոչ 

ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսակների համար նշել առավել բնութագրական և 

էական ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Հյութերի, ոչ ալկոհոլային  խմիչքների արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին, դրանց հիմնական 



բնութագրերը: Հումքի տարբեր տեսակների կիրառման առանձնահատկությունները: Հումքի տարբեր տեսակների որակական 

ցուցանիշների ձևավորումը պայմանավորող պայմանները: Տեխնոլոգիական գործընթացի կազմակերպման ժամանակ հումքի 

հատկությունների հաշվի առնելու կարևորությունը: Հումքի տարբեր տեսակների հնարավոր հիվանդությունները, դրանց 

առաջացման պայմանները: Հումքի տեղափոխմանը և մթերմանը ներկայացվող էական պայմանները: Արտադրության մեջ 

օգտագործվող օժանդակ նյութերը, դրանց նշանակությունը, տեսակները: Օժանդակ նյութերի պահմանը ներկայացվող 

պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 

2) ճիշտ է դասակարգում հյութերը, ոչ ալկոհոլային խմիչքները, 

3) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է 

բնութագրում, 

6) ճիշտ է ներկայացնում հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է ըստ հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների տեսակների ընտրել հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց խմբերը և հիմնական  տեսակները, սննդային 

արժանիքները: Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների ներկայացվող ստանդարտ պահանջները, թույլատրելի շեղումները: Հյութերի, 

ոչ ալկոհոլային խմիչքների թերությունները: Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների պահման և տեղափոխման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսւոցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության զարգացման փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության ներկայիս առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

իրավիճակներ հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության զարգացման վերաբերյալ, որոնց մանրամասները քննարկելիս 

բացահայտվելու է այդ բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հյութերը, ոչ ալկոհոլային խմիչքները արտադրությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ, դրա կարևորությունը և 

տնտեսական նշանակությունը: Հայաստանում հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների  Ժամանակակից արտադրության 

առանձանահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների թերությունների կանխարգելման գործողությունները ճիշտ է նկարագրում, 

7) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

9) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

10) երկրորդային մնացորդների հետագա օգտագործման հնարավորությունը մեկնաբանում է, 



11) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Ըստ տեսակների հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացը, նշանակությունը և  

առանձնահատկությունները: Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների  արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի 

նկարագրումը: Ըստ տեսակների տեխնոլոգիական գործընթացի կազմակերպման հիմնական հարցերը: Երկրորդային 

մնացորդների օգտագործման հնարավորությունները: Արտադրական սանիտարիայի և անվտագության կանոնների պահպանման 

պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 26 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-007 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը սննդային խտանյութերի, դրանց արտադրության տեխնոլոգիայի մասին ուսանողին բավարար գիտելիքներ 

տալը և գործնականում դրանք կիրառելու հիմնական ունակություններ ձևավորելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-001 <<Մանրէակենսաբանություն, սանիտարիա և 

հիգիենա>>  մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի սննդային խտանյութերի արտադրության համար օգտագործվող հումքը, 

2) ներկայացնի սննդային խտանյութերի տեսականին և բնութագրերը, 

3) ներկայացնի սննդային խտանյութերի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը, 

4) ներկայացնի սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը: 

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



բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բնութագրել սննդային խտանյութերի արտադրության համար օգտագործվող հումքը 

Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութերի արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջների բնութագրումը ճիշտ է, 

3) հումքին ներկայացվող սանիտարական պահանջները և դրանց հիմքերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող օժանդակ նյութերի տեսակները ճիշտ ներկայացնում և կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի միջոցով: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է սննդային 

խտանյութերի արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսակների համար նշել առավել բնութագրական և էական 

ցուցանիշները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Սննդային խտանյութերի  արտադրության համար օգտագործվող հումքի տեսականին, նրանց հիմնական բնութագրերը: Հումքի 

տարբեր տեսակների կիրառման առանձնահատկությունները: Հումքի տարբեր տեսակների որակական ցուցանիշների 

ձևավորումը պայմանավորող պայմանները: Հումքի տարբեր տեսակների հնարավոր հիվանդությունները և արատները, դրանց 

առաջացման պայմանները: Հումքի տեղափոխմանը և մթերմանը ներկայացվող էական պահանջները: Արտադրության մեջ 

օգտագործվող օժանդակ նյութերը, դրանց նշանակությունը, տեսակները: Օժանդակ նյութերի պահմանը ներկայացվող 

պահանջները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 60 տոկոս ճշտությամբ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր, հումքի տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սննդային խտանյութերի տեսականին և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութերի տեսականու բնութագրումը հիմնավոր է, 

2) ճիշտ է դասակարգում սննդային խտանյութերը, 

3) խտանյութերի սննդային արժանիքները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սննդային խտանյութերի ապրանքային բնութագրիչների էությունը ճիշտ մեկնաբանում է, 

5) սննդային խտանյութերի վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգերի և ստանդարտների պահանջները ճիշտ է բնութագրում, 

6) ճիշտ է ներկայացնում սննդային խտանյութերի պահպանման պայմաններին ներկայացվող պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողին 



հանձնարարվելու է ըստ սննդային խտանյութերի տեսակների ընտրել հիմնական բնութագրիչները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Սննդային խտանյութերի ապրանքագիտական բնութագիրը, դրանց հիմնական  տեսակները, սննդային արժանիքները: Սննդային 

խտանյութերի կիրառման բնագավառները: Սննդային խտանյութերին  ներկայացվող ստանդարտ պահանջները, թույլատրելի 

շեղումները:  Սննդային խտանյութերի թերությունները: Սննդային խտանյութերի տարայավորման, պահման և տեղափոխման 

պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ, թույլատրվում են որոշ ոչ 

էական թերություններ և բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, սննդային խտանյութերի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսւոցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սննդային խտանյութերի արտադրության պատմական փուլերը և զարգացումը 

Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութերի արտադրության զարգացման փուլերի նկարագրումը ամբողջական է, 

2) սննդային խտանյութերի արտադրության ներկայիս առանձնահատկությունների բնութագրումը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային քննարկման արդյունքների հիման վրա: ՈՒսանողներին կառաջարկվեն 

իրավիճակներ սննդային խտանյութերի արտադրության զարգացման վերաբերյալ, որոնց մանրամասները քննարկելիս 

բացահայտվելու է այդ բնագավառում յուրացրած գիտելիքները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Սննդային խտանյութերի արտադրությունը որպես նյութական արտադրության բնագավառ, դրա առաջացման պայմանները, 

տնտեսական նշանակությունը: Հայաստանում սննդային խտանյութերի արտադրության զարգացման կարևորությունը և 

հնարավորությունները: Ժամանակակից սննդային խտանյութերի արտադրության առանձանահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական 

գրականություն, ուսումնական տեսաֆիլմեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 



Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիայի ընդհանուր նկարագիրը ճիշտ է, 

2) սննդային խտանյութերի արտադրության փուլերի առանձնացումը հիմնավորում է, 

3) յուրաքանչյուր փուլում իրականացվող տեխնոլոգիական գործողությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) փուլերի տեխնոլոգիական նշանակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) յուրաքանչյուր փուլի իրականացման պայմանների նկարագիրը ճիշտ է, 

6) սննդային խտանյութերի թերությունների կանխարգելման գործողությունները ճիշտ է նկարագրում, 

7) ըստ փուլերի ստացվող արդյունքների հսկման գործընթացը ճիշտ է նկարագրում, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում, 

9) բանվորների հրահանգավորման հարցերի շրջանակն ամբողջական է, 

10) սանիտարիայի և անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական ամփոփիչ քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիական գործնթացի ընդհանուր նկարագիրը, փուլերը, դրանցից 

յուրաքանչյուրի նշանակությունը և առանձնահատկությունները: Սննդային խտայութերի  արտադրության տեխնոլոգիական 

փուլերի նկարագրումը, իրականացման ռեժիմները: Երկրորդային մնացորդների օգտագործման հնարավորությունները: 

Արտադրական սանիտարիայի և անվտագության կանոնների պահպանման պայմանները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը ակտիվ մասնակցում է քննարկումներին, տալիս է հիմնավորված 

պատասխաններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, սննդային խտանյութերի նմուշներ, ստանդարտներ և տեխնիկական կանոնակարգեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԻՆՈՒ ԵՎ ԿՈՆՅԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-008 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը գինու և կոնյակի արտադրության մեջ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, տարաների և այլ 

հարմարանքների տեսականու, դրանց նշանակության, խնամքի, պահպանման, շահագործման հարցերում ընդհանուր 

գիտելիքներ տալը, այն կիրառելու հիմնական գործնական ունակություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ 



գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-002 <<Գինու արտադրության տեխնոլոգիա>>, 

ԽԱՏԳ-5-16-003 <<Կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիա>> մոդուլները 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի գինու և կոնյակի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները, 

2) բնութագրի գինու և կոնյակի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները, 

3) ներկայացնի տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գինու և կոնյակի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական սարքավորումների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մեխանիկական սարքավորումների առանձին տեսակների նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մեխանիկական սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

7) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ախտահանման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

8) կիրառում է համապատասխան մեխանիկական սարքավորումները, 

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: 

Թեստի միջոցով ուսանողը պետք է ընտրի սարքավորումների համապատասխան տեսակներին վերաբերող ճիշտ 

պատասխանները, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում պետք է կատարի անհրաժեշտ գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գինու և կոնյակի արտադրության մեջ օգտագործվող մեխանիկական սարքավորումների տեսակները, դրանց ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը: Ջարդիչ-չանչազատիչ սարքավորումներ, սնող բունկեր, մամլիչներ, պոմպեր, հոսիչներ, հոսքային գծեր, 

իոնափոխանակիչ, ջերմափոխանակիչ, թորման սարքավորումներ: Սարքավորումների հիմնական հանգույցները: 

Սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և օգտագործման ռեժիմները: Սարքավորումների աշխատանքի 

նախապատրաստման գործողությունները: Տեխնիկական սպասարկման միջոցառումների կազմը, իրականացումը, վերահսկումը: 

Սարքավորումների շահագործման գործողությունները: Ախտահանման և մաքրման գործողությունների պարբերականությունը, 



օգտագործվող նյութերը: Կազմվող փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ, 

իսկ գործնական աշխատանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել գինու և կոնյակի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) տարաների տեսակները և կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) տարաներին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) տարաների նախապատրաստման, մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմը և կատարման կարգը ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) տարաների նկատմամբ պահանջը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) տարաների օգտագործման ռեժիմները պահպանում է, 

6) տարաների խնամքի և պահպանման պայմանների նկարագիրը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրամադրված նախնական 

տվյալների հիման վրա նա պետք է հաշվարկի տարաների նկատմամբ պահանջը, ինչպես նաև կատարի դրանց սպասարկման 

գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գինու և կոնյակի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաների նշանակությունը, դրանց տեսակները: Արծնապատ և 

չժանգոտվող պողպատյա տարաներ, տակառներ, բուտեր, չաներ: Տարաների տարբեր տեսակներին ներկայացվող պահանջները: 

Տարաների դասակարգումը: Տարաների նախապատրաստումը օգտագործման համար: Տարաների տարբեր տեսակների 

պատրաստման համար առավել նախընտրելի հումքը, դրա հիմնավորումը: Տարաների օգտագործման ռեժիմները, դրա 

հիմնավորումը: Տարաների խնամքի, մաքրման, նորոգման և ախտահանման աշխատանքները, դրանց իրականացումը, 

օգտագործվող նյութերը և հարմարանքները: Տարաների պահման պայմանները և ժամկետները: Տարաների պիտանելիության 

գնահատումը: Տարաների նկատմամբ պահանջի հաշվարկը: Տարաների վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, տարաների տարբեր տեսակների նմուշներ: 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման աշխատանքների մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորությունը 

հիմնավորում է, 

2) վերահսկման տեղամասերի որոշարկումը հիմնավոր է, 

3) կիրառվող հարմարանքների կազմը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սարքավորումների ցուցմունքները ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) սարքավորումների ռեժիմները կարգավորում է, 

6) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Քննարկման ընթացքում բացահայտվելու է այս խմբի սարքավորումների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով նա կատարելու է ռեժիմների կարգավորման, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին փուլերի վերահսկման գործողությունների կարևորությունը: Վերահսկման 

աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը: Օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների տեսակները: Հոսքային 

գծերի աշխատանքի ռեժիմը կարգավորող ավտոմատ համակարգ: Արտադրամասի միջավայրի պարամետրերի հսկման 

սարքավորումները: Անվտանգության ռեժիմները հսկող համակարգերը: Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ, 

անվտանգության(պահակային) համակարգեր, անձնակազմի վերահսկման համակարգեր, կաթսայատան, թորման պրոցեսների 

անվտանգության կառավարման համակարգեր:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին մասնակցում է ակտիվորեն, իսկ գործնական 

առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, սարքավորումների նմուշներ, սխեմաներ, տեխնիկական փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՕՂԻ-ԼԻԿՅՈՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-009 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, 

տարաների և այլ հարմարանքների տեսականու, դրանց նշանակության, խնամքի, պահպանման, շահագործման հարցերում 

ընդհանուր գիտելիքներ տալը, այն կիրառելու հիմնական գործնական ունակություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-004 <<Օղի-լիկյորային արտադրանքի 

արտադրության տեխնոլոգիա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները, 

2) բնութագրի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները, 

3) ներկայացնի տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական սարքավորումների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մեխանիկական սարքավորումների առանձին տեսակների նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մեխանիկական սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

7) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ախտահանման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

8) կիրառում է համապատասխան մեխանիկական սարքավորումները, 

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: 

Թեստի միջոցով ուսանողը պետք է ընտրի սարքավորումների համապատասխան տեսակներին վերաբերող ճիշտ 

պատասխանները, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում պետք է կատարի անհրաժեշտ գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 



Օղի֊ լիկյորային արտադրության մեջ օգտագործվող մեխանիկական սարքավորումների տեսակները, դրանց ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը: Աղաց, փոխադրիչներ, խառնիչ, ջերմափոխանակիչ, ֆերմենտատոր,  քաղցուի խմորման սարքավորումներ, 

ռեկտիֆիկացիոն սարքավորումներ ,պոմպեր, շշալցման հոսքային գծեր, զտիչներ (մեմբրանային, ածխային, ավազային), օշարակի 

եփման կաթսա, էքստրակտոր, ավտոկլավ, վակուում շոգեհանող սարքավորումներ:   Սարքավորումների հիմնական 

հանգույցները: Սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և օգտագործման ռեժիմները: Սարքավորումների աշխատանքի 

նախապատրաստման գործողությունները: Տեխնիկական սպասարկման միջոցառումների կազմը, իրականացումը, վերահսկումը: 

Սարքավորումների շահագործման գործողությունները: Ախտահանման և մաքրման գործողությունների պարբերականությունը, 

օգտագործվող նյութերը: Կազմվող փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ, 

իսկ գործնական աշխատանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) տարաների տեսակները և կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) տարաներին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) տարաների նախապատրաստման, մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմը և կատարման կարգը ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) տարաների նկատմամբ պահանջը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) տարաների օգտագործման ռեժիմները պահպանում է, 

6) տարաների խնամքի և պահպանման պայմանների նկարագիրը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրամադրված նախնական 

տվյալների հիման վրա նա պետք է հաշվարկի տարաների նկատմամբ պահանջը, ինչպես նաև կատարի դրանց սպասարկման 

գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օղի֊լիկյորային արտադրության մեջ օգտագործվող տարաների նշանակությունը, դրանց տեսակները: Արծնապատ և չժանգոտվող 

պողպատյա տարաներ: Տարաների տարբեր տեսակներին ներկայացվող պահանջները: Տարաների դասակարգումը: Տարաների 

նախապատրաստումը օգտագործման համար: Տարաների տարբեր տեսակների պատրաստման համար առավել նախընտրելի 



հումքը, դրա հիմնավորումը: Տարաների օգտագործման ռեժիմները, դրա հիմնավորումը: Տարաների խնամքի, մաքրման, 

նորոգման և ախտահանման աշխատանքները, դրանց իրականացումը, օգտագործվող նյութերը և հարմարանքները: Տարաների 

պահման պայմանները և ժամկետները: Տարաների պիտանելիության գնահատումը: Տարաների նկատմամբ պահանջի հաշվարկը: 

Տարաների վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, տարաների տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման աշխատանքների մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորությունը 

հիմնավորում է, 

2) վերահսկման տեղամասերի որոշարկումը հիմնավոր է, 

3) կիրառվող հարմարանքների կազմը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սարքավորումների ցուցմունքները ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) սարքավորումների ռեժիմները կարգավորում է, 

6) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Քննարկման ընթացքում բացահայտվելու է այս խմբի սարքավորումների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով նա կատարելու է ռեժիմների կարգավորման, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին փուլերի վերահսկման գործողությունների կարևորությունը: Վերահսկման 

աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը: Օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների տեսակները: Հոսքային 

գծերի աշխատանքի ռեժիմը կարգավորող ավտոմատ համակարգ: Արտադրամասի միջավայրի պարամետրերի հսկման 

սարքավորումները: Անվտանգության ռեժիմները հսկող համակարգերը: Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ, 

անվտանգության(պահակային) համակարգեր, անձնակազմի վերահսկման համակարգեր, կաթսայատան, թորման պրոցեսների 

անվտանգության կառավարման համակարգեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին մասնակցում է ակտիվորեն, իսկ գործնական 



առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԱՐԵՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-010 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, տարաների և այլ 

հարմարանքների տեսականու, դրանց նշանակության, խնամքի, պահպանման, շահագործման հարցերում ընդհանուր 

գիտելիքներ տալը, այն կիրառելու հիմնական գործնական ունակություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-005 <<Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիա>> 

մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի գարեջրի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները, 

2) բնութագրի գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները, 

3) ներկայացնի տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գարեջրի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական սարքավորումների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մեխանիկական սարքավորումների առանձին տեսակների նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մեխանիկական սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

7) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ախտահանման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 



8) կիրառում է համապատասխան մեխանիկական սարքավորումները, 

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: 

Թեստի միջոցով ուսանողը պետք է ընտրի սարքավորումների համապատասխան տեսակներին վերաբերող ճիշտ 

պատասխանները, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում պետք է կատարի անհրաժեշտ գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործվող մեխանիկական սարքավորումների տեսակները, դրանց ֆունկցիոնալ 

նշանակությունը: Հացահատիկային աղացներ, ջերմափոխանակիչներ, քաղցուի եփման սարքավորումներ, ֆիլտրացիոն 

ապարատ (նախատեսված քաղցուի նախապատրաստման համար), ջրատաքացուցիչներ, խմորման և վերջնախմորման 

սարքավորումներ, հիդրոցիկլոն(պարզեցում), շաքարասնկերի բազմացման և պահպանման սարքավորում, սառնարանային, 

գարեջրի հավաքման, պահպանման սարքավորումներ, գայլուկի անջատման սարքավորումներ:  Սարքավորումների հիմնական 

հանգույցները: Սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և օգտագործման ռեժիմները: Սարքավորումների աշխատանքի 

նախապատրաստման գործողությունները: Տեխնիկական սպասարկման միջոցառումների կազմը, իրականացումը, վերահսկումը: 

Սարքավորումների շահագործման գործողությունները: Ախտահանման և մաքրման գործողությունների պարբերականությունը, 

օգտագործվող նյութերը: Կազմվող փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ, 

իսկ գործնական աշխատանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) տարաների տեսակները և կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) տարաներին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) տարաների նախապատրաստման, մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմը և կատարման կարգը ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) տարաների նկատմամբ պահանջը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) տարաների օգտագործման ռեժիմները պահպանում է, 

6) տարաների խնամքի և պահպանման պայմանների նկարագիրը հիմնավոր է: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրամադրված նախնական 

տվյալների հիման վրա նա պետք է հաշվարկի տարաների նկատմամբ պահանջը, ինչպես նաև կատարի դրանց սպասարկման 

գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաների նշանակությունը, դրանց տեսակները: Արծնապատ և չժանգոտվող 

պողպատյա տարաներ: Տարաների տարբեր տեսակներին ներկայացվող պահանջները: Տարաների դասակարգումը: Տարաների 

նախապատրաստումը օգտագործման համար: Տարաների տարբեր տեսակների պատրաստման համար առավել նախընտրելի 

հումքը, դրա հիմնավորումը: Տարաների օգտագործման ռեժիմները, դրա հիմնավորումը: Տարաների խնամքի, մաքրման, 

նորոգման և ախտահանման աշխատանքները, դրանց իրականացումը, օգտագործվող նյութերը և հարմարանքները: Տարաների 

պահման պայմանները և ժամկետները: Տարաների պիտանելիության գնահատումը: Տարաների նկատմամբ պահանջի հաշվարկը: 

Տարաների վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, տարաների տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման աշխատանքների մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորությունը 

հիմնավորում է, 

2) վերահսկման տեղամասերի որոշարկումը հիմնավոր է, 

3) կիրառվող հարմարանքների կազմը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սարքավորումների ցուցմունքները ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) սարքավորումների ռեժիմները կարգավորում է, 

6) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Քննարկման ընթացքում բացահայտվելու է այս խմբի սարքավորումների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով նա կատարելու է ռեժիմների կարգավորման, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 



Տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին փուլերի վերահսկման գործողությունների կարևորությունը: Վերահսկման 

աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը: Օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների տեսակները: Հոսքային 

գծերի աշխատանքի ռեժիմը կարգավորող ավտոմատ համակարգ: Արտադրամասի միջավայրի պարամետրերի հսկման 

սարքավորումները: Անվտանգության ռեժիմները հսկող համակարգերը: Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ, 

անվտանգության(պահակային) համակարգեր, անձնակազմի վերահսկման համակարգեր, կաթսայատան, թորման պրոցեսների 

անվտանգության կառավարման համակարգեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին մասնակցում է ակտիվորեն, իսկ գործնական 

առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեջ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, 

տարաների և այլ հարմարանքների տեսականու, դրանց նշանակության, խնամքի, պահպանման, շահագործման հարցերում 

ընդհանուր գիտելիքներ տալը, այն կիրառելու հիմնական գործնական ունակություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 40 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-006 <<Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրության տեխնոլոգիա>>  մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեխանիկական սարքավորումները, 

2) բնութագրի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները, 

3) ներկայացնի տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեխանիկական սարքավորումները 



Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական սարքավորումների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մեխանիկական սարքավորումների առանձին տեսակների նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մեխանիկական սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

7) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ախտահանման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

8) կիրառում է համապատասխան մեխանիկական սարքավորումները, 

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: 

Թեստի միջոցով ուսանողը պետք է ընտրի սարքավորումների համապատասխան տեսակներին վերաբերող ճիշտ 

պատասխանները, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում պետք է կատարի անհրաժեշտ գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեջ օգտագործվող մեխանիկական սարքավորումների տեսակները, դրանց 

ֆունկցիոնալ նշանակությունը: հյութազտիչներ, ֆիլտր մամլիչներ, պոմպեր, օշարակի պատրաստման կաթսա,  

ստերիլիզատորներ, պաստերիլիզատորներ, սատուրատորներ, շշալցման հոսքային գիծ, վակուում շոգեհանման  

սարքավորումներ, ավտոկլավ, սառեցման համակարգ, ջերմափոխանակիչներ: Սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և 

օգտագործման ռեժիմները: Սարքավորումների աշխատանքի նախապատրաստման գործողությունները: Տեխնիկական 

սպասարկման միջոցառումների կազմը, իրականացումը, վերահսկումը: Սարքավորումների շահագործման գործողությունները: 

Ախտահանման և մաքրման գործողությունների պարբերականությունը, օգտագործվող նյութերը: Կազմվող փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ, 

իսկ գործնական աշխատանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) տարաների տեսակները և կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) տարաներին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 



3) տարաների նախապատրաստման, մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմը և կատարման կարգը ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) տարաների նկատմամբ պահանջը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) տարաների օգտագործման ռեժիմները պահպանում է, 

6) տարաների խնամքի և պահպանման պայմանների նկարագիրը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրամադրված նախնական 

տվյալների հիման վրա նա պետք է հաշվարկի տարաների նկատմամբ պահանջը, ինչպես նաև կատարի դրանց սպասարկման 

գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

  Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության մեջ օգտագործվող տարաների նշանակությունը, դրանց տեսակները: 

Արծնապատ և չժանգոտվող պողպատյա տարաներ: Տարաների տարբեր տեսակներին ներկայացվող պահանջները: Տարաների 

դասակարգումը: Տարաների նախապատրաստումը օգտագործման համար: Տարաների տարբեր տեսակների պատրաստման 

համար առավել նախընտրելի հումքը, դրա հիմնավորումը: Տարաների օգտագործման ռեժիմները, դրա հիմնավորումը: Տարաների 

խնամքի, մաքրման, նորոգման և ախտահանման աշխատանքները, դրանց իրականացումը, օգտագործվող նյութերը և 

հարմարանքները: Տարաների պահման պայմանները և ժամկետները: Տարաների պիտանելիության գնահատումը: Տարաների 

նկատմամբ պահանջի հաշվարկը: Տարաների վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, տարաների տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման աշխատանքների մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորությունը 

հիմնավորում է, 

2) վերահսկման տեղամասերի որոշարկումը հիմնավորում  է, 

3) կիրառվող հարմարանքների կազմը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սարքավորումների ցուցմունքները ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) սարքավորումների ռեժիմները կարգավորում է, 

6) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Քննարկման ընթացքում բացահայտվելու է այս խմբի սարքավորումների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով նա կատարելու է ռեժիմների կարգավորման, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին փուլերի վերահսկման գործողությունների կարևորությունը: Վերահսկման 

աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը: Օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների տեսակները: Հոսքային 

գծերի աշխատանքի ռեժիմը կարգավորող ավտոմատ համակարգ: Արտադրամասի միջավայրի պարամետրերի հսկման 

սարքավորումները: Անվտանգության ռեժիմները հսկող համակարգերը: Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ, 

անվտանգության(պահակային) համակարգեր, անձնակազմի վերահսկման համակարգեր, կաթսայատան, շոգեհանման 

պրոցեսների անվտանգության կառավարման համակարգեր   

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին մասնակցում է ակտիվորեն, իսկ գործնական 

առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-012 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը սննդային խտանյութերի արտադրության մեջ օգտագործվող տեխնոլոգիական սարքավորումների, տարաների 

և այլ հարմարանքների տեսականու, դրանց նշանակության, խնամքի, պահպանման, շահագործման հարցերում ընդհանուր 

գիտելիքներ տալը, այն կիրառելու հիմնական գործնական ունակություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 30 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-007 <<Սննդային խտանյութերի արտադրության 

տեխնոլոգիա>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սննդային խտանյութերի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները, 



2) բնութագրի սննդային խտանյութերի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները, 

3) ներկայացնի տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սննդային խտանյութերի արտադրության մեխանիկական սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեխանիկական սարքավորումների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մեխանիկական սարքավորումների առանձին տեսակների նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) մեխանիկական սարքավորումների աշխատանքի ռեժիմները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման պայմանները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) մեխանիկական սարքավորումների շահագործման նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

7) մեխանիկական սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ախտահանման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

8) կիրառում է համապատասխան մեխանիկական սարքավորումները, 

9) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի և գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա: 

Թեստի միջոցով ուսանողը պետք է ընտրի սարքավորումների համապատասխան տեսակներին վերաբերող ճիշտ 

պատասխանները, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում պետք է կատարի անհրաժեշտ գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Սննդային խտանյութերի արտադրության մեջ օգտագործվող մեխանիկական սարքավորումների տեսակները, դրանց 

ֆունկցիոնալ նշանակությունը: Խառնիչներ, դոզատորներ, ջերմային չորանոցներ, շնեկային և ռոտորային ջարդիչներ, ջերմային 

կաթսաներ, փոխադրիչներ, պոմպեր, ջերմափոխանակիչներ, լցման և փաթեթավորման հոսքային գծեր: Սարքավորումների 

հիմնական հանգույցները: Սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և օգտագործման ռեժիմները: Սարքավորումների 

աշխատանքի նախապատրաստման գործողությունները: Տեխնիկական սպասարկման միջոցառումների կազմը, իրականացումը, 

վերահսկումը: Սարքավորումների շահագործման գործողությունները: Ախտահանման և մաքրման գործողությունների 

պարբերականությունը, օգտագործվող նյութերը: Կազմվող փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեստային առաջադրանքը կատարվում է առնվազն 70 տոկոս ճշտությամբ, 

իսկ գործնական աշխատանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթեր:  



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 16 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել սննդային խտանյութերի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաները 

Կատարման չափանիշներ 1) տարաների տեսակները և կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) տարաներին ներկայացվող պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 

3) տարաների նախապատրաստման, մաքրման և ախտահանման աշխատանքների կազմը և կատարման կարգը ճիշտ է 

ներկայացնում, 

4) տարաների նկատմամբ պահանջը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) տարաների օգտագործման ռեժիմները պահպանում է, 

6) տարաների խնամքի և պահպանման պայմանների նկարագիրը հիմնավոր է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքների միջոցով: ՈՒսանողին տրամադրված նախնական 

տվյալների հիման վրա նա պետք է հաշվարկի տարաների նկատմամբ պահանջը, ինչպես նաև կատարի դրանց սպասարկման 

գործողություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Սննդային խտանյութերի արտադրության մեջ օգտագործվող տարաների նշանակությունը, դրանց տեսակները: Տարաների 

տարբեր տեսակներին ներկայացվող պահանջները: Տարաների դասակարգումը: Տարաների նախապատրաստումը 

օգտագործման համար: Տարաների տարբեր տեսակների պատրաստման համար առավել նախընտրելի հումքը, դրա 

հիմնավորումը: Տարաների օգտագործման ռեժիմները, դրա հիմնավորումը: Տարաների խնամքի, մաքրման, նորոգման և 

ախտահանման աշխատանքները, դրանց իրականացումը, օգտագործվող նյութերը և հարմարանքները: Տարաների պահման 

պայմանները և ժամկետները: Տարաների պիտանելիության գնահատումը: Տարաների նկատմամբ պահանջի հաշվարկը: 

Տարաների վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր, տարաների տարբեր տեսակների նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման համար օգտագործվող սարքավորումները 

Կատարման չափանիշներ 1) տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման աշխատանքների մեքենայացման և ավտոմատացման կարևորությունը 

հիմնավորում է, 



2) վերահսկման տեղամասերի որոշարկումը հիմնավոր է, 

3) կիրառվող հարմարանքների կազմը և նշանակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

4) սարքավորումների ցուցմունքները ճիշտ է մեկնաբանում, 

5) սարքավորումների ռեժիմները կարգավորում է, 

6) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման գործողությունները ճիշտ է կատարում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է խմբային ամփոփիչ քննարկման և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: 

Քննարկման ընթացքում բացահայտվելու է այս խմբի սարքավորումների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

առաջադրանքի միջոցով նա կատարելու է ռեժիմների կարգավորման, սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման 

աշխատանքներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Տեխնոլոգիական գործընթացների առանձին փուլերի վերահսկման գործողությունների կարևորությունը: Վերահսկման 

աշխատանքների մեքենայացման կարևորությունը: Օգտագործվող սարքավորումների և հարմարանքների տեսակները: Հոսքային 

գծերի աշխատանքի ռեժիմը կարգավորող ավտոմատ համակարգ: Արտադրամասի միջավայրի պարամետրերի հսկման 

սարքավորումները: Անվտանգության ռեժիմները հսկող համակարգերը: Հակահրդեհային անվտանգության համակարգ, 

անվտանգության(պահակային) համակարգեր, անձնակազմի վերահսկման համակարգեր, կաթսայատան, շոգեհանման 

պրոցեսների անվտանգության կառավարման համակարգեր:  

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը քննարկումներին մասնակցում է ակտիվորեն, իսկ գործնական 

առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական գրականություն, մեթոդական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-013 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին գործնական գիտելիքներ տալ կազմակերպությունների աշխատանքի կազմակերպման, 

վարձատրության համակարգի և այլ տարրերի մասին։ 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ 



Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չէ 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

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

2) ներկայացնի աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հարցերը, 

3) ներկայացնի կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հարցերը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կազմակերպության բնութագիրը, տիպերը, ստեղծման և գրանցման կարգը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում «կազմակերպություն» հասկացությունը, 

2) ճիշտ է բնութագրում կազմակերպությունների տիպերը և դրանց տարբերիչ առանձնահատկությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեստային առաջադրանքի հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է առնվազն 10 

հարցից կազմված թեստ, որում նա պետք է ընտրի տարբեր կազմակերպություններին յուրահատուկ հատկանիշների ճիշտ 

տարբերակները: 

Արդյունքի ուսուցման առանցքային ծրագրային հարցերը. 

Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը: Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ 

առանձնահատկությունները: Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: Գործընթացի օրենսդրական 

կարգավորումը: Կազմակերպության կանոնադրությունը: 

Արդյունքի յուրացումը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվում է ճիշտ, թույլատրվում է որոշ ոչ 

էական թերություններ:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, կազմակերպությունների գրանցման փաստաթղթերի նմուշներ, նորմատիվ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման հարցերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման կարևորությունը աշխատանքի կազմակերպման համար,  

2) աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտությունը և մոտեցումները ճիշտ է բացատրում, 

3) ճիշտ է բացատրում է աշխատանքի նորմաների տարրերը և հաշվում դրանց մեծությունը, 

4) ճիշտ է բացատրում է աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման համակարգի տարրերի էությունը, 



5) ճիշտ է բնութագրում աշխատանքի վարձատրության ձևերի առանձնահատկությունները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական հանձնարարությունների հիման վրա: ՈՒսանողին հանձնարարվելու է ոչ 

պակաս 3 օպերացիաների համար կատարել խրոնոմետրաժ, հաշվել ժամանակի նորմա, արտադրանքի նորմա: Մեկ այլ 

գործնական հանձնարարությամբ առաջարկվելու է հաշվել աշխատողի վարձատրության չափը աշխատավարձի տարբեր 

ձևերի դեպքում: Գնահատման առաջադրանքները նպատակահարմար է հանձնարարել ուսուցման տարբեր փուլերում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները: 

Աշխատանքի կազմակերպման խնդիրները և հիմնական հարցերը: Աշխատանքի տեխնիկական նորմավորման էությունը, 

նորմաների տեսակները, դրանց բնութագիրը և կիրառումը: Աշխատանքի նորմաների կազմը, սահմանման և վերանայման 

կարգը: Աշխատանքի վարձատրության ձևերը, դրանց բնութագրերը և կիրառումը: Աշխատանքի վարձատրության 

կազմակերպումը:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների տարբերակներ, խմբային աշխատանքներ կատարելու համար 

ձևավորված սցենարներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կազմակերպության հիմնական և օժանդակ տնտեսությունների կազմակերպման հարցերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության արտադրական գործընթացի կազմակերպման ձևերը և ներկայացվող պահանջները, 

2) ճիշտ է բացատրում կազմակերպության ստորաբաժանումների ձևավորման սկզբունքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հիմնական տնտեսություններում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում օժանդակ տնտեսություններում գործընթացների կազմակերպման հիմունքները, 

5) ճիշտ է գնահատում կազմակերպության արտադրական կառուցվածքի արդյունավետությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է խմբային ամփոփ քննարկումների արդյունքների հիման վրա: Խմբում քննարկելու համար 

առաջադրվում է որոշակի կազմակերպության կազմակերպչական կառուցվածքի սխեման: Անհրաժեշտ է գտնել լուծումների 

հիմնավորումները, առաջարկել հնարավոր փոփոխություններ, հիմնավորել դրանք:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Արտադրական պրոցեսը, տեսակները և կազմակերպման հիմնական սխեմաները: Արտադրական ստորաբաժանումների 

ձևավորման սկզբունքները, դրանց գործառույթները: Տարբեր ստորաբաժանումներում արտադրական գործընթացի 

կազմակերպման ձևերը, դրանց բնութագրերը: Արտադրական գործընթացի կազմակերպմանն առընչվող հիմնական 



ցուցանիշների բովանդակությունը, դրանց հաշվարկը և կիրառումը: Կազմակերպության արտադրական կառուցվածքի 

հասկացությունը: Արտադրական կառուցվածքի գնահատումը, կիրառվող ցուցանիշները: Արտադրական կառուցվածքի 

օպտիմալացումը, ուղիները, տնտեսական հետևանքները:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե քննարկումների ժամանակ ուսանողը ցուցաբերում է հասկացությունները ճիշտ 

ներկայացնելու և մեկնաբանելու բավարար կարողություն: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և մեթոդական նյութեր, գործնական աշխատանքների համար պատրաստված առաջադրանքների 

տարբերակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 14 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կարողություններ կազմակերպության և նրա առանձին ստորաբաժանումների 

աշխատանքի կազմակերպման և տնտեսության վարման առանձին հարցերի բնագավառում: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝   36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝   36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է  ուսումնասիրել  <<Կազմակերպության աշխատանքի կազմակերպում>> 

մոդուլը  

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և դրանց օգտագործման մակարդակի գնահատման ցուցանիշները, 

2) մեկնաբանի գնագոյացման հասկացությունները և մեխանիզմները, 

3) կատարի կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ, 

4) բիզնես պլանի կազմման համար պատրաստի նախնական տվյալներ, 

5) բացատրի հարկային և մաքսային օրենքների և հարկերի հաշվարկման հիմունքները, 

6) ներկայացնի կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

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



Կատարման չափանիշներ 1) կազմակերպության ռեսուրսների կազմը ճիշտ է ներկայացնում և բնութագրում,   

2) նյութական ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է, 

3) աշխատանքային ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է, 

4) ֆինանսական ռեսուրսների ճիշտ են բնութագրվում, օգտագործման մակարդակի գնահատումը ճիշտ է: 

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.  

ա.   արտադրական հիմնական միջոցներ, 

բ.   արտադրական հիմնական միջոցների վերաբերյալ հիմնական հասկացությունները 

- գնահատում, 

- ամորտիզացիա 

գ.   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 Մեկնաբանել գնագոյացման հասկացությունները և մեխանիզմները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գների կազմը և դրանց միջև կապը,  

2) արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման մեխանիզմը ճիշտ է բացատրում, 

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

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 հիմնական հարցերը: Արտադրանքի ինքնարժեքը, 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 նյութեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել կազմակերպության գործունեության վերլուծական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) տնտեսական որոշումներ ընդունելու և գնահատական տալու համար վերլուծական աշխատանքների անհրաժեշտությունը 

ճիշտ է բացատրում,   

2) ցուցանիշների փոփոխության չափի և պատճառների բացահայտումը ճիշտ է կատարում, 

3) կազմակերպության ռեզերվների բացահայտման եզրակացությունները ճիշտ է կատարում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական աշխատանքների հիման վրա, ըստ որոնց նա պետք է բացահայտի որոշակի 

ցուցանիշների փոփոխության չափերը և նշի  պատճառները։ Ստորև բերվում են վերլուծության ենթակա ցուցանիշների խմբերը  

- արտադրանքի միավորի համար ծախսումներ,  

- աշխատաժամանակի օգտագործումը,  

- արտադրական առաջադրանքի կատարումը,  

- մեքենասարքավորումների հնարավորությունների օգտագործումը և այլն։  

Կատարած հաշվարկներից հետո ուսանողը պետք է ցույց տա, թե տվյալ պայմաններում ինչ հնարավոր ռեզերվներ են առկա  և 

որքանով են դրանք օգտագործվող։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է համարվում, եթե հաշվարկները կատարվում են ճիշտև եզրահանգումները գրագետ են։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է 

ունենալ ուսումնական գրականություն և նյութեր, գործնական հանձնարարությունների տարբերակներ, հաշվարկման 

մեթոդիկայի թերթիկներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  6 ժամ  

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ  



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բիզնես պլանի կազմման համար պատրաստել նախնական տվյալներ 

Կատարման չափանիշներ 1) բիզնես պլանի դերը և նշանակությունը ճիշտ է բացատրում, 

2) բիզնես պլանի բովանդակությունը ճիշտ է ներկայացնում, 

3) շուկայի վերլուծության քայլերը և հաջորդականությունը ճիշտ է կատարում, 

4) ապրանքաշարժման նպատակահարմար տարբերակների ընտրությունը հիմնավորում է, 

5) արտադրանքի թողարկման պլանի կազմման մոտեցումները ճիշտ է ներկայացնում, 

6) ռիսկերի կանխատեսման մոտեցումները և հաղթահարման քայլերը ճիշտ է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է անհատական հանձնարարությունների հիման վրա։ Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է 8-10 

էջի սահմաններում ներկայացնի իր հանձնարարկանը, պաշտպանի այն։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Բիզնես պլանի էությունը, նրա կազմը, բաժինների բովանդակության հիմնական հարցերը և ձևավորման կարգը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հանձնարարականը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարված և ներկայացվող 

մոտեցումները հիմնավորվում են։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, ուսումնական նյութեր, գործնական աշխատանքների նյութեր, մեթոդական 

ցուցումներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  6 ժամ  

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Բացատրել հարկային և մաքսային օրենքների և հարկերի հաշվարկման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ հարկային և մաքսային օրենսդրական ակտերը, 

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

3)  ճիշտ է հաշվարկում հարկերի գումարները: 

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:   



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 

Տեսական պարապմունք և գործնական աշխատանք։ Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան հարկային օրենքների և դրանց 

կիրառման վերաբերյալ հրահանգներ, նախապատրաստված ուսուցողական նյութեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  6 ժամ  

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կառավարման մեթոդները և կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը 

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

2) կառավարման մեթոդների բովանդակությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

3) կազմակերպության կառավարման ապարատի կառուցվածքը և առանձին բաժինների ֆունկցիաները ճիշտ է ներկայացնում, 

4)  կառավարման գործընթացի արդյունավետության գնահատման մոտեցումները ճիշտ է: 

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 

մասնագիտական և ուսումնական գրականություն, սխեմաներ, ցուցադրական նյութեր։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական պարապմունք՝  6 ժամ  

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ  

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ << ԽԱՂՈՂԻ ՍԵՂԱՆԻ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը խաղողի սեղանի գինիների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման և 

վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 



տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի խաղողի սեղանի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել խաղողի սեղանի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) խաղողի հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են խաղողի սեղանի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի սեղանի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Խաղողի հումքի ստացման կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և 

միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների 

նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական 

առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի 

առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և 



համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Խաղողի բեռնում ընդունիչ բունկերում, իրականացման կարգը: Խաղողի ջարդման, չանչազատման ռեժիմները: Խաղողի 

ջարդման և չանչազատման կազմակերպումը: Փլուշից քաղցուի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի 

տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր որակի գինիների ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման 

կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: 

Քաղցուի կայունացումը և պարզեցումը: Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների 

նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 



կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

9) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

8) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

9) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գինենյութի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Խաղողի սեղանի գինիների համար օգտագործվող գինենյութի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային կետերը: Խմորման 

գործընթացի տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրաները: Խմորման ընթացքում 

տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: Ձեռք բերվող էական 

որակական ցուցանիշները: Խմորման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ քայլերը: Պատրաստի գինենյութի 

որակական ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների նախանշանները, դրանց կանխման և 

վերացման կարևորությունը: Պատրաստի գինենյութի փոխանցումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Երկրորդային մնացորդների 

օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի գինենյութի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են խաղողի սեղանի պատրաստի գինիների ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի գինենյութի տեսակավորումը ըստ գինիների տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող որակական 

ցուցանիշները: Պատրաստի գինու ստացման փուլերը: Գինենյութի կուպաժավորում, ջերմային վերամշակում, իոնափոխանակում, 

սոսնձավորում, ցրտով մշակում, հանգիստ, զտում: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման 

մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ 

ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի գինու որակի գնահատումը: Օժանդակ բանվորների 

հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական 



արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՏՈՒԿ ԵՎ ԱՐՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ԽԱՂՈՂԻ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-016 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի 

կազմակերպման և վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն 

է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել հատուկ և արոմատացված խաղողի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) խաղողի հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 



3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են հատուկ և արոմատիզացված խաղողի գինիների արտադրության նախապատրաստական 

աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հատուկ և արոմատիզացված խաղողի գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և 

կազմը: Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Խաղողի հումքի,բնական բուրավետացող և համային նյութերի,թուրմերի,շաքար 

պարունակող այլ մթերքների,ռեկտիֆիկատ սպիրտի ստացման կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և 

միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների 

նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական 

առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի 

առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և 

համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 



5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի բեռնում ընդունիչ բունկերում, իրականացման կարգը: Խաղողի ջարդման, չանչազատման ռեժիմները: Խաղողի 

ջարդման և չանչազատման կազմակերպումը: Փլուշից քաղցուի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի 

տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր որակի գինիների ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման 

կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: 

Քաղցուի կայունացումը և պարզեցումը: Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների 

նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝  4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 



9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գինենյութի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հատուկ և արոմատիզացված խաղողի գինիների համար օգտագործվող գինենյութի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային 

կետերը: Խմորման գործընթացի տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրաները: 

Խմորման ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: 

Ձեռք բերվող էական որակական ցուցանիշները: Խմորման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ քայլերը: 

Պատրաստի գինենյութի որակական ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների 

նախանշանները, դրանց կանխման և վերացման կարևորությունը: Պատրաստի գինենյութի փոխանցումը հաջորդ 

տեխնոլոգիական փուլ: Երկրորդային մնացորդների օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ 

տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի գինենյութի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) պատրաստի գինենյութի հնեցման գործընթացը ճիշտ է կազմակերպում, 

4) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

7) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են հատուկ և արոմատիզացված պատրաստի գինիների ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 



Պատրաստի գինենյութի տեսակավորումը ըստ հատուկ և արոմատիզացված խաղողի գինիների տեսակների: Տեսակավորման 

համար հիմք ընդունվող որակական ցուցանիշները: Պատրաստի գինու ստացման փուլերը: Գինենյութի կուպաժավորում, 

թնդեցում բազմաթորված էթիլ սպիրտով, գինու բաղադրատոմսի համաձայն ջրասպիրտային թուրմերի, բուրավետ սպիրտների, 

եթերայուղերի, սպիրտացված մրգահյութերի օգտագործում, ջերմային վերամշակում, իոնափոխանակում, սոսնձավորում, ցրտով 

մշակում, հանգիստ, զտում, ֆիլտրում: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման 

մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ 

ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: Օժանդակ բանվորների 

հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական 

արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԽԱՂԱՑՈՂ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-017 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը խաղացող գինիների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման և 

վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի խաղացող գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել խաղացող գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) խաղացող գինիների հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են խաղացող գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղացող գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Խաղողի հումքի ստացման կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և 

միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների 



նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական 

առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի 

առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և 

համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի բեռնում ընդունիչ բունկերում,խաղողի սպիտակ գինիների ստացման իրականացման կարգը: Խաղողի ջարդման, 

չանչազատման ռեժիմները: Խաղողի ջարդման և չանչազատման կազմակերպումը: Փլուշից քաղցուի ստացման տեխնոլոգիական 

գործընթացը: Քաղցուի տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր որակի գինիների ստացման համար: Քաղցուի 

ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի 

վերահսկման փուլերը: Քաղցուի կայունացումը և պարզեցումը: Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: 

Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 



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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գինենյութի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Խաղացող գինիների համար օգտագործվող գինենյութի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային կետերը: Խմորման գործընթացի 

տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրաները: Խմորման ընթացքում տեղի ունեցող 

փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: Ձեռք բերվող էական որակական 

ցուցանիշները: Խմորման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ քայլերը: Պատրաստի գինենյութի որակական 

ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների նախանշանները, դրանց կանխման և վերացման 

կարևորությունը: Պատրաստի գինենյութի փոխանցումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Երկրորդային մնացորդների 

օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 



ռեսուրսները նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի գինենյութի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են խաղացող պատրաստի գինիների ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի գինենյութի տեսակավորումը ըստ խաղացող գինիների տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող 

որակական ցուցանիշները: Պատրաստի գինու ստացման փուլերը: Գինենյութի տեսակավորում, ասամբլյաժ, սոսնձում, 

տանինիզացիա, վերամշակում դեղին արյան աղով, կուպաժավորում հնեցված այլ գինենյութերի հետ, կիտրոնաթթվի ավելացում, 

շամպայնիզացում, երկրորդային խմորում, հատուկ շաքարասնկերի, տիրաժային լիկյորի, ծծմբային անհիդրիդի ավելացում, 

ռեմյուաժ, դեգորժաժ, սառեցում, ֆիլտրում, ագրոտոֆորային և հոսքային շամպայնիզացիա: Յուրաքանչյուր փուլի 

տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, 

օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի 

գնահատումը: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների 

նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 



Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Խաղողի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական 

արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՄՐԳԱ-ՀԱՏԱՊՏՂԱՅԻՆ ԳԻՆԻՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը մրգա-հատապտղային գինիների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի 

կազմակերպման և վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն 

է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>  մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի մրգա-հատապտղային գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 



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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել մրգա-հատապտղային գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են մրգահատապտղային գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր 

քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Մրգահատապտղային գինիների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Մրգահատապտղային գինիներին բնորոշ հումքի ստացման կազմակերպումը և 

ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, 

սարքավորումների և տարաների նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման 

հիմնական հարցերը: Արտադրական առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի 

պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների 

կատարման ժամանակացույցի մշակումը և համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Մրգահատապտղային գինիներին բնորոշ հումքի լվացում և բեռնում ընդունիչ բունկերում: Հումքի ջարդման, մանրացման 

ռեժիմները և կազմակերպումը: Փլուշից քաղցուի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի տեսակավորման կարգը և 

անհրաժեշտությունը տարբեր որակի մրգահատապտղային գինիների ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման 

կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: 

Քաղցուի կայունացումը, պարզեցումը, թրմեցումը, շաքարի օշարակի ստացումը և ավելացումը:  Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ 

տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և 

իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 



4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գինենյութի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Մրգահատապտղային գինիների համար օգտագործվող գինենյութի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային կետերը: Խմորման 

գործընթացի տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրաները: Խմորման ընթացքում 

տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: Ձեռք բերվող էական 

որակական ցուցանիշները: Խմորման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ քայլերը, շաքարի օշարակի, 

ռեկտիֆիկատ սպիրտի ավելացում: Պատրաստի գինենյութի որակական ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, 

արատների և թերությունների նախանշանները, դրանց կանխման և վերացման կարևորությունը: Պատրաստի գինենյութի 

փոխանցումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Երկրորդային մնացորդների օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների 

համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի գինենյութի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 



6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են մրգահատապտղային պատրաստի գինիների ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի գինենյութի տեսակավորումը ըստ մրգահատապտղային գինիների տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք 

ընդունվող որակական ցուցանիշները: Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Գինենյութի տեսակավորում, 

ֆերմենտացիա, շաքարի օշարակի և ռեկտիֆիկացիոն սպիրտի ավելացում, սուլֆատացում, ջերմային մշակում, փլուշի թրմեցում, 

խմորում, ցրտով մշակում, փլուշի թորում: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման 

մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ 

ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: Օժանդակ բանվորների 

հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Մրգահատապտղային գինուն ներկայացվող հումքի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի 

լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 



ժամաքանակը 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԿՈՆՅԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը կոնյակի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման և վարման համար 

ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի կոնյակի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի կոնյակի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի կոնյակի սպիրտի և կոնյակի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել կոնյակի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) խաղողի հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են կոնյակի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Կոնյակի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: Նախապատրաստական 



աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական նախապատրաստական 

աշխատանքներ: Կոնյակին բնորոշ հումքի ստացման կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և միջանկյալ 

ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների նախապատրաստումը 

արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական առաջադրանքի 

կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի առաջադրանքների 

մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և համաձայնեցումը: 

Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Խաղողի  բեռնում ընդունիչ բունկերում: Հումքի ջարդման, չանչանջատման ռեժիմները և կազմակերպումը: Փլուշից քաղցուի 

ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր տեսակի 

կոնյակների ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: 



Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: Քաղցուի կայունացումը, պարզեցումը, խմորումը:  Քաղցուի տեղափոխումը 

հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և 

իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել կոնյակի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) կոնյակի գինենյութի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) կոնյակի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են կոնյակի գինենյութի,սպիրտի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Կոնյակի արտադրության համար օգտագործվող կոնյակի գինենյութի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային կետերը: Խմորման 

գործընթացի տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող շաքարասնկերի մաքուր կուլտուրաները: Խմորման ընթացքում 

տեղի ունեցող փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: Ձեռք բերվող էական 

որակական ցուցանիշները: Խմորման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ քայլերը: Պատրաստի  կոնյակի 

գինենյութի որակական ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների նախանշանները, դրանց 

կանխման և վերացման կարևորությունը: Պատրաստի գինենյութի փոխանցումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Երկրորդային 



մնացորդների օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել կոնյակի սպիրտի և կոնյակի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) կոնյակի սպիրտի ստացման տեխնոլոգիական քայլերը ճիշտ է կատարում, 

3) կոնյակի սպիրտի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

4) հնեցման գործընթացի կազմակերպումը տեխնոլոգիապես ճիշտ է, 

5) կուպաժավորման գործընթացի կազմակերպումը տեխնոլոգիապես ճիշտ է, 

6) կոնյակի մշակման գործընթացի կազմակերպումը տեխնոլոգիապես ճիշտ է, 

7) կոնյակի հանգստի գործընթացի կազմակերպումը տեխնոլոգիապես ճիշտ է, 

8) կոնյակի զտման գործընթացի կազմակերպումը տեխնոլոգիապես ճիշտ է, 

9)  կոնյակի հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

10) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

11) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

12) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են կոնյակի սպիրտի և կոնյակի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Թորված կոնյակի սպիրտի և կոնյակի տեսակավորումը: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող որակական ցուցանիշները: 

Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Կոնյակի գինենյութի ստացում և թորում, թորված կոնյակի սպիրտի 

տեսակավորում և էգալիզացիա, հնեցում, հնեցված կոնյակի սպիրտի կուպաժավորում, մշակում ցրտով, ջերմային մշակում, 

իոնափոխանակում, ջրի փափկեցում, ֆիլտրացիա, հանգիստ: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և 

իրականացման մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: 

Միջնկյալ ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: Օժանդակ 

բանվորների հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 



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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Խաղողի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական 

արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՕՂԻ-ԼԻԿՅՈՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-020 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման 

և վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-009 <<Օղի-լիկյորային արտադրանքի 

արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 



ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի խմորվածքի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի էթիլ սպիրտի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր 

քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Օղի-լիկյորային արտադրանքին բնորոշ հումքի ստացման կազմակերպումը և 

ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, 

սարքավորումների և տարաների նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման 

հիմնական հարցերը: Արտադրական առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի 

պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների 

կատարման ժամանակացույցի մշակումը և համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 



պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել խմորվածքի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) խմորվածքի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են խմորվածքի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Հացահատիկային կուլտուրանների   բեռնում ընդունիչ բունկերում: Հումքի տեսակավորման, աղման ռեժիմները և 

կազմակերպումը:  Քաղցուից խմորվածքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Խմորվածքի ելքի հաշվառման 

կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: 

Քաղցուի կայունացումը, պարզեցումը, խմորումը:  Խմորվածքի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական 

պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել էթիլ սպիրտի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) էթիլ սպիրտի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) էթիլ սպիրտի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի էթիլ սպիրտի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են էթիլ սպիրտի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

 Խմորվածքի տեղափոխումը ռեկտիֆիկացիոն արտադրամաս:  Ռեկիֆիկացիոն պրոցեսի կազմակերպումը և  տեխնոլոգիական 

գործընթացը: Ռեկտիֆիկացիոն սպիրտի ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: 

Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը:  Ռեկտիֆիկացիոն սպիրտի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: 

Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի էթիլ սպիրտի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի էթիլ սպիրտի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 



4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են պատրաստի արտադրանքի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Ռեկտիֆիկացիոն սպիրտի և վերջնական արտադրանքի տեսակավորումը : Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող որակական 

ցուցանիշները: Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Ռեկտիֆիկացիոն սպիրտի կուպաժավորում, շաքարի օշարակի 

ավելացում, թուրմերի ստացում և ավելացում, կայունացում, մշակում, իոնափոխանակում, ջրի փափկեցում, ցրտով մշակում, 

ֆիլտրացիա, հանգիստ: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման մանրամասները, կիրառվող 

օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ ստուգումների և հսկողության 

կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման կազմակերպումը: 

Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Օղի֊լիկյորային արտադրանքին բնորոշ հումքի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող 

փաստաթղթեր, վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

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



ռեսուրսները փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ԳԱՐԵՋՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-021 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման և վարման համար 

ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-010 <<Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական 

սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի գարեջրի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի և շրեշի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի քաղցուի և շրեշի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

5) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել գարեջրի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հացահատիկային հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գարեջրի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր քայլերը: 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Գարեջրի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: Նախապատրաստական 

աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական նախապատրաստական 

աշխատանքներ: Գարեջրի տեսակին բնորոշ հացահատիկային  հումքի ստացման կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի 

սկզբնական և միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների 

նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական 

առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի 

առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և 

համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի և շրեշի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի և շրեշի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի և շրեշի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի տեսակին համապատասխան հացահատիկային կուլտուրաների, ածիկի տեսակավորում, բեռնում, մաքրում,  



իրականացման կարգը: Հումքի մանրացում, խառնում ջրի հետ, տաքացում (շաքարացում)  ռեժիմները, կազմակերպումը: Շրեշի  

ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի պարզեցում, նստվածքի անջատում, տեղափոխում եփման կաթսա, գայլուկի 

ավելացում գարեջրի տեսակին համապատասխան չափաբաժնով, հովացում, պարզեցում, քաղցուի նստվածքից անջատում, 

որակական ցուցանիշների գնահատում: Քաղցուի ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների 

նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական 

փուլ: Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել քաղցուի և շրեշի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի և շրեշի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի նկարագիրը ճիշտ է, 

2) քաղցուի և շրեշի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի քայլերի հաջորդականությունը պահպանում է, 

3) սարքավորումների և տարաների օգտագործումը ըստ նշանակության պահպանված է, 

4) սարքավորումների և տարաների խնամքի և տեխնիկական սպասարկման գործողությունները կատարված է, 

5) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

6) գործընթացի արդյունքների միջանկյալ ստուգման և հսկման գործողությունները կատարում է ժամանակին և ճիշտ, 

7) պատրաստի գինենյութի որակի գնահատումը ճիշտ է, 

8) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

9) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

10) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են  քաղցուի և շրեշի արտադրության աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Գարեջրի շրեշի և քաղցուի ստացման տեխնոլոգիայի հանգուցային կետերը: Գարեջրի շրեշի և քաղցուի ստացման գործընթացի 

տեխնոլոգիական նշանակությունը: Օգտագործվող հումքի  կուլտուրաները: Տեխնոլոգիական գործնթացի ընթացքում տեղի 

ունեցող փոփոխությունները, դրանց նշանակությունը և լաբորատոր հսկողության կազմակերպումը: Ձեռք բերվող էական 



որակական ցուցանիշները: Տաքացման, հովացման, պարզեցման ընթացքում անհրաժեշտաբար իրականացվող միջանկյալ 

քայլերը: Գարեջրի  քաղցուի որակական ցուցանիշները: Հնարավոր հիվանդությունների, արատների և թերությունների 

նախանշանները, դրանց կանխման և վերացման կարևորությունը: Պատրաստի քաղցուի փոխանցումը հաջորդ տեխնոլոգիական 

փուլ: Երկրորդային մնացորդների օգտագործման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար անհրաժեշտ տվյալների 

նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

նյութեր, մեթոդական փաստաթղթեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է կազմակերպել արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի  արտադրանքի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի  արտադրանքի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են  պատրաստի արտադրանքի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի արտադրանքի տեսակավորումը ըստ գարեջրի տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող որակական 

ցուցանիշները: Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Քաղցուի տեղափոխում, հովացում ըստ խմորման տեսակի, 

խմորում, խմորման պրոցեսի հսկում, ֆիլտրացիա, վերջնախմորում, հասունացում, պարզեցում և ֆիլտրացիա, պաստերիզացիա 

և շշալից ցածր ջերմաստիճանում: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական նշանակությունը և իրականացման մանրամասները, 

կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող սարքավորումները: Միջնկյալ ստուգումների և 

հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի գարեջրի որակի գնահատումը: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման 

կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 



ռեսուրսները և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

 Գարեջրի արտադրանքին բնորոշ հումքի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի փուլերի լրացվող 

փաստաթղթեր, վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀՅՈՒԹԵՐԻ, ՈՉ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-022 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի 

կազմակերպման և վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն 

է:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 48 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-011 <<Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների 

արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 



արդյունքները 1) կատարի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի քաղցուի ստացման աշխատանքներ, 

3) Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) հումքի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների 

բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության համար հումքի ստացման 

կազմակերպումը և ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: 

Արտադրամասի, սարքավորումների և տարաների նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների 

հրահանգավորման հիմնական հարցերը: Արտադրական առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի 

կանխման քայլերի պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: 

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի մշակումը և համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

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



ռեսուրսները ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել քաղցուի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) քաղցուի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

7) հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են քաղցուի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Հյութերի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտեդրության համար նախատեսված հումքի բեռնում ընդունիչ բունկերում, 

իրականացման կարգը: Լվացում, մաքրում, մանրացում, փլուշի ստացում, տեղափոխում, մամլում, քաղցուի ստացում: Փլուշից 

քաղցուի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր որակի 

արտադրանքի ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների 

նախապատրաստումը: Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: Քաղցուի կայունացումը և պարզեցումը: Քաղցուի 

տեղափոխումը հաջորդ տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ 

աշխատանքների կազմը և իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 



ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի գինենյութի ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի գինենյութի վրա լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են  պատրաստի արտադրանքի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի արտադրանքի տեսակավորումը ըստ արտադրանքի տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող 

որակական ցուցանիշները: Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Շաքարի օշարակի ավելացում, պարզեցում, 

կայունացում, ջերմային և ցրտով մշակում, պաստերիզացիա, ֆիլտրացիա: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական 

նշանակությունը և իրականացման մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող 

սարքավորումները: Միջնկյալ ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: 

Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

  Հյութերի և ոչ֊ալկոհոլային խմիչքների արտադրանքին բնորոշ հումքի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական 



գործընթացի փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԽՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-023 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը սննդային խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիական գործընթացի բոլոր փուլերի կազմակերպման և 

վարման համար ուսանողին անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ ապահովելն է:  

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-012 <<Սննդային խտանյութերի արտադրության 

տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլը 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կատարի սննդային խտանյութերի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ, 

2) կատարի սննդային խտանյութի ստացման աշխատանքներ, 

3) կազմակերպի պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը, 

4) կազմի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել սննդային խտանյութերի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստական աշխատանքների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) սննդային խտանյութերի ստացման և ձևակերպման աշխատանքները ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների և տարայի նախապատրաստման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) աշխատանքների կատարման ժամանակացույցը հիմնավոր է, 

6) նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ ամփոփ փաստաթուղթը կազմված է: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են սննդային խտանյութերի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 Սննդային խտանյութերի արտադրության նախապատրաստական աշխատանքների նշանակությունը և կազմը: 

Նախապատրաստական աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը: Կազմակերպչական և տեխնոլոգիական 

նախապատրաստական աշխատանքներ: Սննդային խտանյութերի արտադրության համար հումքի ստացման կազմակերպումը և 

ձևակերպումը: Հումքի սկզբնական և միջանկյալ ստուգումների կարևորությունը և իրականացումը: Արտադրամասի, 

սարքավորումների և տարաների նախապատրաստումը արտադրության համար: Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման 

հիմնական հարցերը: Արտադրական առաջադրանքի կատարման քայլերի մշակումը, հնարավոր ռիսկերի կանխման քայլերի 

պլանավորումը: Ըստ տեղամասերի առաջադրանքների մշակում, հանձնարարականների ձևակերպում: Աշխատանքների 

կատարման ժամանակացույցի մշակումը և համաձայնեցումը: Պահանջվող ռեսուրսների գնահատումը: Անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևավորում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքի քայլերը կատարվում են տեխնոլոգիապես ճիշտ, 

պահպանելով գործող նորմաները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական առաջադրանքների կատարումն ապահովող աշխատանքային պայմաններ ունեցող 

ուսումնական կաբինետ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել սննդային խտանյութի ստացման աշխատանքներ 

Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութի ստացման աշխատանքները տեխնոլոգիապես ճիշտ է կատարում, 

2) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

3) սարքավորումների կիրառումը ըստ նշանակության պահպանում է, 

4) սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և ռեժիմների պահպանման պահանջներն ապահովում է, 

5) գործընթացների արդյունքների միջանկյալ հսկողությունը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) 6)   հնարավոր թերությունների կանխման քայլերը կատարված է,                                                                                                                                    

7)   հաշվառման և հաշվետվողականության պահանջները կատարում է, 

8) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 



ընթացքում կատարվելու են սննդային խտանյութերի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Սննդային խտանյութերի արտադրության համար նախատեսված հումքի բեռնում ընդունիչ բունկերում, իրականացման կարգը: 

Լվացում, մաքրում, մանրացում, փլուշի ստացում, տեղափոխում, մամլում, քաղցուի ստացում: Փլուշից քաղցուի ստացման 

տեխնոլոգիական գործընթացը: Քաղցուի տեսակավորման կարգը և անհրաժեշտությունը տարբեր որակի արտադրանքի 

ստացման համար: Քաղցուի ելքի հաշվառման կազմակերպումը և հաշվետվության տվյալների նախապատրաստումը: 

Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկման փուլերը: Քաղցուի կայունացումը և պարզեցումը: Քաղցուի տեղափոխումը հաջորդ 

տեխնոլոգիական փուլ: Սանիտարական պահանջների նկարագիրը: Տեղամասում եզրափակիչ աշխատանքների կազմը և 

իրականացումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Օգտագործվում են ուսումնական 

նյութեր, ուսումնական տեսաֆիլմեր: Գործնական առաջադրանքները կատարվում է համապատասխան հագեցում ունեցող 

կաբինետներում կամ արտադրությունում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել պատրաստի արտադրանքի ստացման տեխնոլոգիական գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) պատրաստի արտադրանքի  ընդունումը ճիշտ է կազմակերպում, 

2) պատրաստի արտադրանքի լրացուցիչ աշխատանքները կատարվում է ըստ տեխնոլոգիայի, 

3) հնարավոր  թերությունների կանխման քայլերը կատարված է, 

4) օժանդակ բանվորների հրահանգավորումը ճիշտ է կատարում, 

5) գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը ճիշտ կազմված է, 

6) պահպանում է անվտանգության և սանիտարական կանոնները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են  պատրաստի արտադրանքի ստացման աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Պատրաստի արտադրանքի տեսակավորումը ըստ արտադրանքի տեսակների: Տեսակավորման համար հիմք ընդունվող 

որակական ցուցանիշները: Պատրաստի արտադրանքի ստացման փուլերը: Շաքարի օշարակի ավելացում, պարզեցում, 

կայունացում, ջերմային և ցրտով մշակում, ֆիլտրացիա, շոգեհանում, պաստերիզացիա: Յուրաքանչյուր փուլի տեխնոլոգիական 

նշանակությունը և իրականացման մանրամասները, կիրառվող օժանդակ նյութերը, իրականացման ռեժիմները, օգտագործվող 



սարքավորումները: Միջնկյալ ստուգումների և հսկողության կազմակերպումը: Պատրաստի արտադրանքի որակի գնահատումը: 

Օժանդակ բանվորների հրահանգավորման կազմակերպումը: Հաշվետվությունների համար տվյալների նախապատրաստումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականցվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական 

և մեթոդական նյութեր, տեսանյութեր: Գործնական պարապմունքները նպատակահարմար է անցկացնել արտադրության 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմել անհրաժեշտ փաստաթղթեր 

Կատարման չափանիշներ 1) պահանջվող ամփոփ փաստաթղթերի անվանացանկը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) ճիշտ է լրացնում փաստաթղթերը:    

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է ըստ 

որոշակի տվյալների լրացնել բոլոր փաստաթղթերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

  Սննդային խտանյութերի արտադրանքին բնորոշ հումքի  ընդունման փաստաթղթեր, ըստ տեխնոլոգիական գործընթացի 

փուլերի լրացվող փաստաթղթեր, վերջնական արտադրանքի վերաբերյալ կազմվող փաստաթղթեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե փաստաթղթերը լրացվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկությունների 

փաթեթներ և փաստաթղթերի նմուշներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՇԱԼՑՄԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱՅԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ>> 

Մոդուլի դասիչը ԽԱՏԳ-5-16-024 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակը պատրաստի արտադրանքի շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները 

կազմակերպելու համար ուսանողին գործնական հմտություններ ապահովելն է: 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 20 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԽԱՏԳ-5-16-008 <<Գինու և կոնյակի արտադրության 



տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>, ԽԱՏԳ-5-16-009 <<Օղի-լիկյորային արտադրանքի արտադրության տեխնոլոգիական 

սարքավորումներ>>, ԽԱՏԳ-5-16-010 <<Գարեջրի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>>, ԽԱՏԳ-5-16-011 

<<Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> և ԽԱՏԳ-5-16-012 <<Սննդային 

խտանյութերի արտադրության տեխնոլոգիական սարքավորումներ>> մոդուլները 

ՈՒսումնառության 

արդյունքները 

Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կազմակերպի գինիների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում, 

2) կազմակերպի կոնյակի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում, 

3) կազմակերպի օղի-լիկյորային արտադրանքի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում, 

4) կազմակերպի գարեջրի շշալցում, փաթեթավորում, տարայավորում, 

5) կազմակերպի հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում, 

6) կազմակերպի սննդային խտանյութերի տարայավորում և փաթեթավորում: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կազմակերպել գինիների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) գինիների տարբեր տեսակների շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

2) շշալցման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գինիների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում: Տվյալ գինուն համապատասխան շշալիցի 

կազմակերպում, շշալցվող գինու լցվածության, որակական ցուցանիշների, վերահսկում: Շշալցման փուլերը, խցանում, 

ջերմակծկում, պիտակավորում, փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի վերահսկում: Շշալցնող հոսքային գծի ցուցանիշների 



հաշվարկ աշխատանքային ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: Աշխատակազմի հրահանգավորում: Պատրաստի 

արտադրանքի վերջնական փաթեթավորում և տեղափոխում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում ,անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել կոնյակի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) կոնյակի տարբեր տեսակների շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

2) շշալցման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են կոնյակի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում: Տվյալ կոնյակին համապատասխան շշալիցի 

կազմակերպում, շշալցվող կոնյակի լցվածության, որակական ցուցանիշների, վերահսկում: Շշալցման փուլերը, խցանում, 

ջերմակծկում, պիտակավորում, փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի վերահսկում: Շշալցնող հոսքային գծի ցուցանիշների 

հաշվարկ, աշխատանքային ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: Աշխատակազմի հրահանգավորում: Պատրաստի 

արտադրանքի վերջնական փաթեթավորում և տեղափոխում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում, անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 



ռեսուրսները տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմակերպել օղի-լիկյորային արտադրանքի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) օղի-լիկյորային արտադրանքի տարբեր տեսակների շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները 

ճիշտ է ներկայացնում, 

2) շշալցման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են օղի-լիկյորային արտադրանքի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների բոլոր 

քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում: Տվյալ օղի-լիկյորային արտադրանքի 

համապատասխան շշալիցի կազմակերպում, շշալցվող  օղի-լիկյորային արտադրանքի      լցվածության, որակական ցուցանիշների, 

վերահսկում: Շշալցման փուլերը, խցանում, ջերմակծկում, պիտակավորում, փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի 

վերահսկում: Շշալցնող հոսքային գծի ցուցանիշների հաշվարկ, աշխատանքային ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: 

Աշխատակազմի հրահանգավորում: Պատրաստի արտադրանքի վերջնական փաթեթավորում և տեղափոխում: Անհրաժեշտ 

փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում, անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կազմակերպել գարեջրի շշալցում, փաթեթավորում, տարայավորում 



Կատարման չափանիշներ 1) գարեջրի շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները ճիշտ է ներկայացնում, 

2) շշալցման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են գարեջրի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում: Գարեջրի շշալիցի կազմակերպում, շշալցվող 

գարեջրի լցվածության, որակական ցուցանիշների, վերահսկում: Շշալցման փուլերը, խցանում, ջերմակծկում, պիտակավորում, 

փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի վերահսկում: Շշալցնող հոսքային գծի ցուցանիշների հաշվարկ, աշխատանքային 

ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: Աշխատակազմի հրահանգավորում: Պատրաստի արտադրանքի վերջնական 

փաթեթավորում և տեղափոխում: Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում, անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմակերպել հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները ճիշտ է 

ներկայացնում, 

2) շշալցման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 



6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 

ընթացքում կատարվելու են հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների 

բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում:  Հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների շշալիցի 

կազմակերպում, շշալցվող հյութերի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների  լցվածության, որակական ցուցանիշների, վերահսկում: Շշալցման 

փուլերը, խցանում, ջերմակծկում, պիտակավորում, փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի վերահսկում: Շշալցնող հոսքային 

գծի ցուցանիշների հաշվարկ, աշխատանքային ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: Աշխատակազմի հրահանգավորում: 

Պատրաստի արտադրանքի վերջնական փաթեթավորում և տեղափոխում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում, անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմակերպել սննդային խտանյութերի տարայավորում և փաթեթավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) սննդային խտանյութերի տարբեր տեսակների շշալցման, փաթեթավորման և տարայավորման ընդհանուր պահանջները ճիշտ 

է ներկայացնում, 

2) շշալցման և փաթեթավորման համար պատրաստի արտադրանքի ստացման կարգը ճիշտ է բացատրում, 

3) օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

4) օգտագործվող սարքավորումների տեսակները ճիշտ է ներկայացնում, 

5) շշալցման հոսքագծի աշխատանքը ճիշտ է կազմակերպում, 

6) փաթեթավորման և տարայավորման աշխատանքները ճիշտ է կազմակերպում, 

7) պահպանում է ստանդարտների պահանջները, 

8) անհրաժեշտ փաստաթղթերը ճիշտ է լրացնում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է շարունակական գործնական աշխատանքների արդյունքների հիման վրա, որոնց 



ընթացքում կատարվելու են հյութերի, սննդային խտանյութերի շշալցում, փաթեթավորում և տարայավորում աշխատանքների 

բոլոր քայլերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

Օգտագործվող շշերի և տարաների տեսակավորում, լվացում, ողողում, խոտանում: Սննդային խտանյութերի շշալիցի 

կազմակերպում, շշալցվող սննդային խտանյութերի  լցվածության, որակական ցուցանիշների, վերահսկում: Շշալցման փուլերը, 

խցանում, ջերմակծկում, պիտակավորում, փաթեթավորում: Օժանդակ նյութերի որակի վերահսկում: Շշալցնող հոսքային գծի 

ցուցանիշների հաշվարկ, աշխատանքային ռեժիմների սպասարկում և շահագործում: Աշխատակազմի հրահանգավորում: 

Պատրաստի արտադրանքի վերջնական փաթեթավորում և տեղափոխում: 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևակերպում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե բոլոր փուլերի առաջադրանքները կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է արտադրական գործնթացում, անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր 

տեխնոլոգիական սարքավորումների վերաբերյալ և ստանդարտ փաստաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 



 


