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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  միջին  մասնագիտական  

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ Տեխնիկ՝ կաթիլային 
ոռոգման համակարգերի մոնտաժման և շահագործման          

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝                միջնակարգ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  2 տարի 

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝   առկա                                        

 
I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն 
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Ընդամենը                                                 56 4 20  2 22 104 

 
 
 

 0  ◊   X  ։ ։    III  = 
 Տեսական 
 ուսուցում 

 

 
Ուսումնա-

կան  
պրակտիկա  
 տեսական 
ուսուցմամբ 

Ուսումնական 
պրակտիկա  

առանց տեսական 
ուսուցման 

Նախաավարտական, 
արտադրական 

պրակտիկա  

Մոդուլների 
ամփոփում 

 

Նախապատրաստում 
ամփոփիչ պետական 
ատեստավորման  

Ամփոփիչ 
պետական                             

ատեստավո-
րում 

 

Արձակուրդ, 
ամանոր և 

սուրբ ծնունդ 



III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 
 

N 
 
 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 
 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը 
(ժամ) Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների 

Քնն. Ստու- 
գարք 

Կուրս 
աշխ. 

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

Ընդա-
մենը 

Այդ թվում 1-ին 
կիս 

 
շաբ 

2-րդ 
կիս. 

 
շաբ. 

3-րդ 
կիս. 
15 

շաբ. 

4-րդ 
կիս. 
17 

շաբ. 

5-րդ 
կիս. 
12 

շաբ. 

6-րդ 
կիս 
12 

շաբ 

Տես. 
ուսուց. 

Լաբոր. 
և գործն. 

աշխ 

Սեմինար 
պարապ-

մունք 
1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
       

      

1.  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  3,4 տ  72 54 18    36 36   
2.  Տնտեսագիտության հիմունքներ  5,6 տ  54 31 23      30 24 
3.  Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  5,6 տ  54 38 16      24 30 
4.  Իրավունքի հիմունքներ  3 տ  36 19 17    36    
5.  Պատմություն  4 տ  54 34 20     54   
6.  Ռուսաց լեզու  3,4տ  72 12 60    36 36   
7.  Օտար լեզու  3,4տ  72 16 56    36 36   
8.  Ֆիզկուլտուրա  3-5; 6 տ  112 2 110    30 34 24 24 
9.  Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  4 տ  36 22 14     36   
10.  Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 5 տ  28 24 4      28  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    590 252 338    174 232 106 78 
2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1.  Հաղորդակցություն  3 տ  36 10 26    36    
2.  Անվտանգություն և առաջին օգնություն  3 տ  36 12 24    36    
3.  Համակարգչային օպերատորություն  4 տ  54 12 42     54   
4.  Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր 

հմտություններ 
 5 տ  36 8 28      36  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    162 42 120    72 54 36  
3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Ընդհանուր երկրագործություն  3 տ  54 24 30    54    
2.  Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի 

արտադրության տեխնոլոգիա 
 3 տ  36 18 18    36    

3.  Պտղի և խաղողի արտադրության տեխնոլոգիա  3 տ  36 18 18    36    
4.  Հողաբարելավում  3 տ  54 30 24    54    
5.  Հողերի ոռոգում  3 տ  54 30 24    54    
6.  Ջերմատնային տեխնոլոգիա  3 տ  54 24 30    54    
7.  Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում  4 տ  54 18 36     54   
8.  Մեքենաներ և մեխանիզմներ  4 տ  36 18 18     36   
9.  Ճարտարագիտական գրաֆիկա  4 տ  54 20 34     54   
10.  Օրգանական  գյուղատնտեսություն  4 տ  54 24 30     54   
11.  Կառավարում  5 տ  72 36 36      72  



12.  Ձեռներեցություն  6 տ  72 22 50       72 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    630 282 348    288 198 72 72 

4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              
1.  Կաթիլային ոռոգման համակարգեր  4 տ  54 34 20     54   
2.  Կաթիլային ոռոգման համակարգերի սարքեր և 

սարքավորումներ 
 4 տ  72 36 36     72   

3.  Կաթիլային ոռոգման համակարգերի 
ջրամատակարարում և ջրամատուցում 

 5 տ  
72 36 36 

 
    72  

4.  Հիդրավլիկական հաշվարկներ կատարելու 
կարողություններ 

 5 տ  54 18 36      54  

5.  Գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման 
կարողություններ 

 5 տ  72 28 44      72  

6.  Կաթիլային ոռոգման համակարգերի նախագծման 
կարողություններ 

 6 տ  72 28 44       72 

7.  Կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման 
կարողություններ 

 6 տ  90 24 66       90 

8.  Կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման 
կարողություններ 

 6 տ  72 40 32       72 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    558 244 314     126 198 234 
5. ԸՆՏՐՈՎԻ  6 տ  36         36 
 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    40      6 2 20 12 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2016      540 612 432 432 
 ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    200          
 Շաբաթվա ժամերի քանակը        36 36 36 36 36 36 

 

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 
  

N 
VII.  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 
ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 

  

1.  Տարիքային հոգեբանություն   1.  Օտար և ռուսաց լեզունների 
2.     2.  համակարգչային 
    3.  ճարտարագիտական գրաֆիկայի 
    4.  գեոդեզիայի 
 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5.  նախագծման 
1.  Ուսումնական 3,4,5,6 16 6.   
2.  Նախաավարտական 6 4  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 
3.     1.  Հողաբարելավման և հողերի ոռոգման 
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  20 2.  կաթիլային ոռոգման սարքերի և սարքավորումների 
 

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              
Հունիսի 22-ից հուլիսի 5-ը ընկած ժամանակահատվածում 

Երկու համալիր պետական քննություն՝ ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական 
մոդուլներից 

3.  հիդրավլիկայի, ջրամատակարարման և ջրամատուցման 
4.  էլեկտրատեխնիկայի և ավտոմատացման 
 ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐ 

1.  Կաթիլային ոռոգման համակարգի մոնտաժային աշխատանքների 
2.   
 ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

1.  Մարզադահլիճ 
2.  մարզահրապարակ 



VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 
 

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

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

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

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

գիտության նախարարությունը։  

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

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

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

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

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

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

սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։ 

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

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

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

ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։ 

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

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

ժամանակացույցը կազմելիս: 

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

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

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

համապատասխան։ 

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

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

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։ 

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

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



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-20-001 

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

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:  

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից` 

տեսական ուսուցում՝         10 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  26 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար, 

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում, 

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

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

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

իրականացման համար 

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

համար,   

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

 



4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է  նպատակային հաղորդակցմանը,   

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

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

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

ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝  նպատակային   հաղորդակցման 

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

օգտագործում է հնարավորությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2  ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



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

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

նպատակային,  կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։  

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

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 կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի 

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

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

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

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

 



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

ընթացիկ իրավիճակներից։   

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

կատարում է հանձնարարությունները։  

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2  ժամ 

գործնական աշխատանք`   6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում  

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

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

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

համար,  

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

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,   

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

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

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և 

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

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

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր 

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

 



ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            2 ժամ 

գործնական աշխատանք`     4 ժամ 

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

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

ցուցահանդեսներ և այլն),  

2) հավանական  գործընկերոջ  վերաբերյալ  հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

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

համար,  

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: 

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

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

համար դրանց կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի 

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ 

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և 

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

 



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

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

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

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-20-001 

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

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և 

աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների 

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝           12 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝   24 ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները, 

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան, 

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

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները 

 



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

անհրաժեշտությունը,  

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

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, 

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

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:  

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

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

 Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

 անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,    

 տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, 

պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց 

խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման 

հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։  

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

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

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

թեմաներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան 

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

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

 



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

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 

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

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

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

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

անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն  ուղղված միջոցառումներ։  

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

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

գործնական աշխատանք`  6 ժամ 

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

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

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,   

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

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները, 

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

ձևակերպումների կարգը:  

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

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

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար 

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված 

 



միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել 

փաստաթղթային ձևակերպումների բաղադրիչներ։  

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

հանձնարարությունները։  

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

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

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն  

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

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,  

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

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

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

գործողություններ,   

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

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:  

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

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

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

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

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

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

 



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

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

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-20-001 

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

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային 

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

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ  

տեսական ուսուցում` 12 ժամ, 

գործնական աշխատանք` 42 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը, 

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր, 

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ, 

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն, 

6) աշխատի համացանցում: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը 

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

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

պայմանները, 

3) օգտվում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,   

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, 

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 

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

9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:  

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

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

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

օժանդակ տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ 

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

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

առաջադրված վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ 

տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք` 6 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 2  Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր  

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

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

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

4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

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

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

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, 

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

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում  գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ 

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

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,  

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,  

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:   

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

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

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու 

 



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

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

վերածելը) և այլն։   

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 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 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 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 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք  6 Աշխատել համացանցում  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը, 

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 

 



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

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

ցանցերից),  

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

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

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

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

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների 

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

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

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

հասցեականության։  

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

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

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

գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ  

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-20-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության 

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության 

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը,  ընթացիկ  հաջողության հասնելու նախապայմանների 

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

 



ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած աշխատանքային 

խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝       8 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝   28 ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) փնտրի  և գտնի աշխատանք, 

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ, 

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը, 

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:    

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել  և գտնել աշխատանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,  

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

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

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),  

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

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

ընթացակարգերը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի 

իրավունքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, 

 



աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի 

վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական 

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

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

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

համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։    

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

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։  

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, 

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

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           2 ժամ 

գործնական աշխատանք`    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ    

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

հիմնական պահանջները, 

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

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու 

օրինակներ,  

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, 

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

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և 

 



ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում 

արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

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

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, 

որով հնարավոր կլինի գնահատել  նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ 

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

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

հանձնարարությունները։  

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

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը 

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

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, 

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

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

դրսևորման,  

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, 

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

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

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

հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

 



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

հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով 

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

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

դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների 

գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։  

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

հանձնարարությունները։  

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

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական  ուսուցում`          2   ժամ 

գործնական աշխատանք`    6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները  

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

հաջողությունների հասնելու գործում, 

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը 

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

4)  ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության 

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: 

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, 

 



պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, 

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների 

պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի 

ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում: 

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

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։  

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

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          2 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈւՆ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ հողի ֆիզիկաքիմիական կազմի և հատկությունների, հողի տիպերի և 

դրանց առանձնահատկությունների, հողի մշակման համակարգերի վերաբերյալ և դրանց կիրառման համար ստեղծել 

գործնական նախադրյալներ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 24  ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնիլ հողի մեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական կազմն ու հատկությունները, 

2) ներկայացնի հողի տիպերը և դրանց առանձնահատկությունները, 

3) ներկայացնի հողի մշակման համակարգերը, 

4) ներկայացնի երկրագործության համակարգերը, 

5) ներկայացնի պարարտանյութերը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հողի մեխանիկական և ֆիզիկաքիմիական կազմն ու հատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հողի մեխանիկական կազմը, 

2) ներկայացնում է հողի հանքային կազմը, 

3) ներկայացնում է հողի օրգանական կազմը, 

4) ներկայացնում է հողի հատկությունները: 

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

պատասխանի միջոցով ուսանողները նկարագրում են հողի կառուցվածքը, հողի հիմնական ֆիզիկական  և 

 



ֆիզիկաքիմիական ու մեխանիկական հատկությունները։ Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողին 

կհանձնարարվի գնահատել հողի ֆիզիկական և ֆիզիկաքիմիական կազմը և որոշել հողի ծավալային և տեսակարար 

կշիռը, առաձգականությունը, ծակոտկենությունը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողի կառուցվածքը, քայքայող գործոնները, 

 հողի հիմնական ֆիզիկական, ֆիզիկաքիմիական ու մեխանիկական հատկությունները, 

 հողի ծավալային և տեսակարար կշիռը, առաձգականությունը, ծակոտկենությունը,  

 հողի օդային, ջրային, ջերմային, սննդային ռեժիմները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հարցերին տրվում են հիմնականում ճիշտ պատասխաններ, գործնական 

առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում 

օգտագործվում է մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, գործնական պարապմունքները պետք է 

անցկացվեն դաշտային պայմաններում:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հողի տիպերը և դրանց առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գնահատում հողի տիպը՝ համապատասխան հատկանիշներով, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր հողատիպերի մշակման առանձնահատկությունները, 

3) ներկայացնում է ՀՀ հողերի տիպերի տեղաբաշխումը, 

4) ներկայացնում է կոնկրետ տիպի հողերում մշակաբույսերի շրջայնացման նպատակահարմար տարբերակները: 

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

պատասխանի ընթացքում ուսանողին կտրվեն հարցեր հողառաջացման հիմնական պայմանների, հողերի 

ծագումնաբանական և մորֆոլոգիական հատկանիշների, աշխարհագրական տեղաբաշխման օրինաչափությունների 

վերաբերյալ։ Գործնական առաջադրանքի ժամանակ կհանձնարարվի թվարկել ՀՀ բնահողային գոտիները և դրանցում 

 



ձևավորված հողային տիպերը, կբնութագրվեն հիմնական հողատիպերի հատկություններն ու առանձնահատկությունները 

և նրանցում մշակաբույսերի շրջայնացման նպատակահարմար տարբերակները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողառաջացման հիմնական պայմանները, 

 հողերի ծագումնաբանական և մորֆոլոգիական հատկանիշները, 

 հողերի աշխարհագրական տեղաբաշխման օրինաչափությունները, 

 ՀՀ բնահողային գոտիները, 

 ՀՀ հողային տիպերը, հիմնական հատկություններն ու առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հարցերին տրվում են հիմնականում ճիշտ պատասխաններ, գործնական 

առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում 

օգտագործվում է մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, հողատիպերի ատլասներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հողի մշակման համակարգերը 

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է հողի մշակման գործընթացի անհրաժեշտությունը, 

2) ներկայացնում է հողի մշակման գործողությունները, 

3) ներկայացնում է հողի մշակման տարբեր գործողությունների ընթացքը և արդյունքների գնահատումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի միջոցով: Հարց ու 

պատասխանի ընթացքում ուսանողին կտրվեն հարցեր հողի հիմնական ձևերի, մշակման նպատակի և խնդիրների, 

մշակման անհրաժեշտության, հողի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ: Գործնական 

առաջադրանքի ժամանակ ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել հողի հիմնական և մակերեսային մշակումը, որոշել 

մշակաբույսերի սննդային ռեժիմը, խոնավությունը և այլն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 



 հողի հիմնական ձևերը, 

 հողի մշակման նպատակը և խնդիրները, անհրաժեշտությունը, 

 հողի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները, 

 հողի մշակման համակարգերը տարբեր բնահողային գոտիներում, 

 հողի մշակման հիմնական և մակերեսային եղանակները, 

 մշակաբույսերի պահանջը հողային գործոնների նկատմամբ (սննդային ռեժիմ, խոնավություն): 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հարցերին տրվում են հիմնականում ճիշտ պատասխաններ, գործնական 

առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման ընթացքում 

օգտագործվում է ուսումնամեթոդական գրականություն, ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, աղյուսակներ, հողի 

մշակման եղանակների օրինակելի սխեմաներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ    

գործնական աշխատանք` 4 ժամ   

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել երկրագործության համակարգերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում երկրագործության օրենքների բովանդակությունը, 

2) հիմնավորում է երկրագործության համակարգերի կազմման անհրաժեշտությունը, 

3) ներկայացնում է երկրագործության տարբեր համակարգերի առանձնահատկությունները, 

4) ճիշտ է բնութագրում երկրագործության ժամանակակից համակարգերը, 

5) ճիշտ է մեկնաբանում երկրագործության համակարգերի առանձնահատկությունների գործնական կիրառման 

կարևորությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի մեկնաբանել 

երկրագործության օրենքների բովանդակությունը, հիմնավորել երկրագործության համակարգերի կազմման 

անհրաժեշտությունը, ներկայացնել երկրագործության տարբեր համակարգերի առանձնահատկությունները և դրանց 

գործնական կիրառման կարևորությունը, բնութագրել երկրագործության ժամանակակից համակարգերի բաղկացուցիչ 

 



մասերը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 երկրագործության օրենքների բովանդակությունը, 

 երկրագործության համակարգը և խնդիրները, 

 երկրագործության համակարգերի առանձնահատկությունները, 

 երկրագործության համակարգերի գործնական կիրառման կարևորությունը, 

 երկրագործության ժամանակակից համակարգերի բաղկացուցիչ մասերը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է հիմնականում ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Ուսուցման ընթացքում 

օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 8 ժամ 

գործնական աշխատանք`  10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել պարարտանյութերը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է պարարտանյութերի դասակարգումը,  

2) ներկայացնում է պարարտանյութերի կիրառման առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական աշխատանքի միջոցով: Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր տարբեր մշակաբույսերի համար անհրաժեշտ պարարտանյութերի տեսակների, դասակարգման, 

մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման և հողի որակի բարելավման համար պարարտանյութերը հող մտցնելու 

նշանակության և կարգի, պարարտացման մեքենաների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի ժամանակ ուսանողին 

կհանձնարարվի տալ առավել կիրառվող պարարտանյութերի որակական գնահատականը, կատարել պարարտանյութերի 

չափաքանակների հաշվարկ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 տարբեր մշակաբույսերի աճի և զարգացման համար անհրաժեշտ մշակաբույսերի տեսակները, 

 պարարտանյութերի դասակարգումը, 

 



 տարբեր պարարտանյութերի ազդեցությունը մշակաբույսերի վրա, 

 պարարտացումն ըստ եղանակների և ժամկետների, 

 պարարտանյութերի որակական գնահատականը, 

 մշակաբույսի միավոր մակերեսի համար անհրաժեշտ պարարտանյութերի նորմաները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե հարցերին տրվում են հիմնականում ճիշտ պատասխաններ, գործնական 

առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տարբեր 

պարարտանյութեր, չափիչ գործիքներ, աղյուսակներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՆՋԱՐԱԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՄՇԱԿԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-002 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել բաց և պաշտպանված գրունտի պայմաններում բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի աճման և զարգացման առանձնահատկությունների, բերքի ձևավորման հիմնական 

օրինաչափությունների, բույսերի մշակության, ագրոնոմիական և կազմակերպչական միջոցառումների մշակման 

վերաբերյալ գիտելիքներ։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝      18  ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 18  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-001 «Ընդհանուր 

երկրագործություն» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի հիմնական տեսակները, նրանց 

 



կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

2) ներկայացնի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի վեգետացիայի տևողությունը և 

մշակության ժամկետները, 

3) ներկայացնի աճի տարբեր փուլերում մշակաբույսի ունեցած պահանջները՝ կախված բաց և պաշտպանված 

գրունտի պայմաններից, 

4) ներկայացնի բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության մեքենայացման և խնամքի գործընթացները, 

5) ներկայացնի փակ գրունտում մշակաբույսերի ցանքսի, մշակման և սածիլների ձևով աճեցման գործընթացները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 
Ներկայացնել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի հիմնական տեսակները, նրանց կենսաբանական 

առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տեսակները, 

2) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

3) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճին անհրաժեշտ պահանջները` ըստ զարգացման փուլերի: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը իրականացվում է թեսթային առաջադրանքի հիման վրա, որի միջոցով ստուգվում է ուսանողի 

գիտելիքները բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տեսակների, կենսաբանական առանձնահատկությունների, 

բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճին անհրաժեշտ պահանջների, զարգացման փուլերի վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի հիմնական տեսակները, 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի կենսաբանական առանձնահատկությունները, 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերին աճին անհրաժեշտ պահանջները: 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի զարգացման փուլերը, 

Ադյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեսթային առաջադրանքը հիմնականում ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

 



ռեսուրսները ուսումնամեթոդական գրականություն, ուսումնական և ցուցադրական նյութեր,  չափիչ գործիքներ, աղյուսակներ, տարբեր 

պարարտանյութեր և այլն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        2 ժամ 

գործնական աշխատանք` 2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի վեգետացիայի տևողությունը և մշակության 

ժամկետները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի վեգետացիայի տևողությունը, 

2) ներկայացնում է առանձին սորտերի մշակության ժամկետները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը իրականացվում է թեսթային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեսթի միջոցով 

ստուգվում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի վեգետացիայի տևողության և մշակության 

ժամկետների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական աշխատանքի միջոցով ուսանողին հանձնարարվում  

է տարբերակել տրված բանջարաբոստանային մշակաբույսերն՝ ըստ բույսերի կյանքի տևողության` նշելով միամյա, 

երկամյա և բազմամյա բուսատեսակները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի վեգետացիայի տևողությունը, 

 միամյա բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, 

 երկամյա բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, 

 բազմամյա բանջարաբոստանային մշակաբույսեր, 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի առանձին սորտերի մշակության ժամկետները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեսթային և գործնական առաջադրանքները հիմնականում ճիշտ են 

կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, բանջարաբոստանային  մշակաբույսերի պլակատներ, 

դիտակտիկ նյութեր, մասնագիտական ձեռնարկներ, էլեկտրոնային նյութեր և այլն: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 
Ներկայացնել աճի տարբեր փուլերում մշակաբույսի ունեցած պահանջները՝ կախված բաց և պաշտպանված գրունտի 

պայմաններից 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջները բաց գրունտի 

պայմաններում, 

2) ներկայացնում է բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջները փակ գրունտի 

պայմաններում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ուսանողին կտրվեն հարցեր բաց և փակ 

գրունտի պայմաններում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջների 

վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջները (ջերմություն, 

խոնավություն, լույս, օդ և սննդանյութեր), 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջները բաց գրունտի 

պայմաններում, 

 բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճի տարբեր փուլերում ունեցած պահանջները փակ գրունտի 

պայմաններում։ 

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

էական թերություններով: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, մասնագիտական ձեռնարկներ, բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի պլակատներ, դիտակտիկ նյութեր, էլեկտրոնային նյութեր և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`         4   ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի մշակության մեքենայացման և խնամքի գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հողի նախապատրաստման` հողի հիմնական, մակերեսային և միջշարային մշակման 

գործընթացները, անհրաժեշտ մեքենաներն ու գործիքները, 

2) ներկայացնում է բույսերի պաշտպանության, սնուցման գործընթացները և անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեսթային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեսթի միջոցով 

ստուգվում է ուսանողի գիտելիքները հողի նախապատրաստման գործընթացների, անհրաժեշտ մեքենաների ու 

գործիքների, բույսերի պաշտպանության, սնուցման գործընթացների և անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների 

վերաբերյալ։ Գործնական աշխատանքի ընթացքում ուսանողը պետք է կարողանա ճիշտ ներկայացնել  մշակության 

տեխնիկական միջոցների` տրակտորների և տրանսպորտային միջոցների, բույսերի պաշպանության և սնուցման համար 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների աշխատանքի սկզբունքը:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողի նախապատրաստման գործընթացները, 

 հողի նախապատրաստման գործընթացներին անհրաժեշտ մեքենաներն ու գործիքները, 

 բույսերի պաշտպանության անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները, 

 բույսերի սնուցման գործընթացներին անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեսթային և գործնական առաջադրանքները կատարվում են 

հիմնականում ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, մասնագիտական ձեռնարկներ, բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի պլակատներ, դիտակտիկ նյութեր, էլեկտրոնային նյութեր, համապատասխան տեխնիկական միջոցներ և 

սարքավորումներ և այլն: Գործնական առաջադրանքները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի և 

իրականացնել դաշտում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք`  4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել փակ գրունտում մշակաբույսերի ցանքսի, մշակման և սածիլների ձևով աճեցման գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մշակաբույսերի սերմերի նախապատրաստման գործընթացը, 

2) ներկայացնում է տարբեր մշակաբույսերի ցանքսի նորմաները և ցանքսի ձևերը, 

3) ներկայացնում է սածիլների մշակման ագրոտեխնիկական պահանջները, 

4) ներկայացնում է սածիլների աճեցման գործընթացները, 

5) ներկայացնում է փակ գրունտից սածիլների հանման, տեղափոխման և սածիլման գործընթացները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեսթային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեսթերի միջոցով 

ստուգվում է ուսանողի գիտելիքները մշակաբույսերի սերմերի նախապատրաստման գործընթացի, տարբեր 

մշակաբույսերի ցանքսի նորմաների և ցանքսի ձևերի, սածիլների մշակման ագրոտեխնիկական պահանջների, սածիլների 

աճեցման գործընթացների, փակ գրունտից սածիլների հանման, տեղափոխման և սածիլման գործընթացների 

վերաբերյալ, իսկ գործնական աշխատանքի ընթացքում ուսանողը պետք է կատարի փակ գրունտից սածիլների հանման և 

սածիլման գործընթացները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 մշակաբույսերի սերմերի նախապատրաստում, 

 տարբեր մշակաբույսերի ցանքսի նորմաները և ցանքսի ձևերը, 

 սածիլների մշակում և աճեցում, 

 փակ գրունտից սածիլների հանում, տեղափոխում և սածիլում։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե թեսթային և գործնական առաջադրանքները կատարում է 

հիմնականում ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, մասնագիտական ձեռնարկներ, բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի պլակատներ, դիտակտիկ նյութեր, էլեկտրոնային նյութեր և այլն:  Գործնական առաջադրանքները 

նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի և իրականացնել ջերմոցներում: 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊՏՂԻ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-003 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել խաղողի և պտղատու այգիների մշակության, օգտագործվող 

մեքենաների նկարագրման, պտղատու ծառերի տեսակների ընտրության, դաշտի նախապատրաստման, տնկման, 

խնամքի կարողություններ։ 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         18  ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  18  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-001 «Ընդհանուր 

երկրագործություն» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի պտղատու տնկարանների հիմնման տեխնոլոգիան, 

2) ներկայացնի այգիների հիմնման հողատարածքի ընտրության, նախապատրաստման և 

կարգավորման տեխնոլոգիան, 

3) ներկայացնի այգիների սնուցման գործընթացի կազմակերպումը: 

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

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պտղատու տնկարանների հիմնման տեխնոլոգիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում խաղողի և պտղի տեսակների ընտրությունն՝ ըստ հողակլիմայական պայմանների և նկարագրում 

գոտիականությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պտղատու տնկարանների հիմնման տեխնոլոգիական գործընթացը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Հարց ու 

 



պատասխանի ընթացքում ուսանողին կտրվեն հարցեր խաղողի և պտղի տեսակների ընտրության, պտղատու 

տնկարանների հիմնման տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ, իսկ գործնական առաջադրանքի ժամանակ 

ուսանողին կհանձնարարվի կազմել հանրապետության տարբեր շրջաններում խաղողի և պտղի տեսակների, 

տնկարանների հիմնման և տնկանյութի արտադրության գործընթացների ցանկը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 խաղողի տեսակների ընտրությունն՝ ըստ հողակլիմայական պայմանների, 

 պտղի տեսակների ընտրությունն՝ ըստ հողակլիմայական պայմանների, 

 պտղատու տնկարանների հիմնում, 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել այգիների հիմնման հողատարածքի ընտրության, նախապատրաստման և կարգավորման 

տեխնոլոգիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում այգիների հիմնման համար հողատարածքի ընտրության և նախապատրաստման չափանիշները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում դաշտի ձևանշման և ծառերի սնման մակերեսի որոշման հիմնական չափանիշները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում այգիների հողի նախապատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում այգում հողի միջշարային և միջբնային մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները և 

ագրոտեխնիկական պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր  այգիների հիմնման 

համար հողատարածքի ընտրության և նախապատրաստման չափանիշների, դաշտի ձևանշման, ծառերի սնման 

մակերեսի որոշման հիմնական չափանիշների, այգիների հողի նախապատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացների, 

այգում հողի միջբնային և միջշարային մշակման տեխնոլոգիական գործընթացների և ագրոտեխնիկական պահանջների 

 



վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողատարածքի ընտրությունը այգիների հիմնման համար, 

 հողատարածքի նախապատրաստման չափանիշները այգիների հիմնման համար, 

 դաշտի ձևանշման և ծառերի սնման մակերեսի որոշման հիմնական չափանիշները, 

 այգիների հողի նախապատրաստման տեխնոլոգիական գործընթացները, 

 այգում հողի միջշարային և միջբնային մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ 

Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն, 

էլեկտրոնային նյութեր և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել այգիների սնուցման գործընթացի կազմակերպումը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պտղատու ծառերի և վազերի հանքային տարրերի սննդառության առանձնահատկությունները 

և դրանց ազդեցությունը բույսերի բերքատվության և պտուղների որակի վրա, 

2) ճիշտ է ընտրում պարարտանյութերի տեսակները, պարարտացման ձևերն ու նորմաները, ժամկետները և սնուցման 

եղանակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է թեսթային և գործնական առաջադրանքների հիման վրա: Թեսթերի միջոցով 

ստուգվում է ուսանողի գիտելիքները պտղատու ծառերի և վազերի հանքային տարրերի սննդառության 

առանձնահատկությունների, պարարտանյութերի տեսակների, պարարտացման ձևերի ու նորմաների, ժամկետների և 

սնուցման եղանակների վերաբերյալ, իսկ գործնական աշխատանքի ընփացքում ուսանողը պետք է կատարի պտղատու 

ծառերի և վազերի բերքատվությանն ու պտուղների որակի բարձրացմանն անհրաժեշտ պարարտանյութերի ընտրություն, 

պարարտացման ձևերի ու նորմաների հաշվարկ, պարարտացման ժամկետների և սնուցման եղանակների ճիշտ 

 



ընտրություն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 պտղատու ծառերի հանքային տարրերի սննդառություն, 

 վազերի հանքային տարրերի սննդառություն, 

 պտղատու ծառերին անհրաժեշտ պարարտանյութերի տեսակները, պարարտացման ձևերն ու նորմաները, 

սնուցման եղանակները և ժամկետները, 

 խաղողի վազերին անհրաժեշտ պարարտանյութերի տեսակները, պարարտացման ձևերն ու նորմաները, 

սնուցման եղանակները և ժամկետները, 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե թեսթային և գործնական առաջադրանքները հիմնականում ճիշտ են 

կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական նյութեր, պաստառներ, ուսումնամեթոդական գրականություն, էլեկտրոնային նյութեր, պարարտանյութերի 

նմուշներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՈՂԱԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել անհրաժեշտ տեղեկատվություն հողաբարելավման աշխատանքների էության, 

անհրաժեշտության և խնդիրների մասին, ձևավորել գիտելիքների բավարար պաշար հողաբարելավման (հողերի 

մելիորացիայի) ժամանակակից միջոցառումների տեսակների, կազմակերպման տնտեսական և տեխնիկական 

հիմնադրույթների, ինչպես նաև դրանց ներդրման արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ այդ գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝     30  ժամ, 

 



գործնական աշխատանք՝ 24  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-001 «Ընդհանուր 

երկրագործություն» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հողաբարելավման խնդիրները, տեսակները, 

2) ներկայացնի  հողերի աղակալման և գերխոնավացման երևույթները, 

3) ներկայացնի  չորացման մելիորացիան, 

4) ներկայացնի հողերի հակաէռոզիոն միջոցառումները: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հողաբարելավման խնդիրները, տեսակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հողաբարելավման նշանակությունը, տեսակները, 

2) հիմնավորում է հողաբարելավման անհրաժեշտությունը, 

3) բնութագրում է ջրային պաշարները և դրանց օգտագործման հնարավորությունները, 

4) ներկայացնում է հողաբարելավման կիրառման պայմանները, 

5) ճիշտ է պարզաբանում հողաբարելավման զարգացման հիմնախնդիրները, 

6) ճիշտ բնութագրում է հողի ջրաֆիզիկական հատկությունները, 

7) հիմնավորում է հողաբարելավման ազդեցությունը հողի, բույսի, բերքատվության և շրջակա միջավայրի վրա:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր 

հողաբարելավման հիմնական խնդիրների և տեսակների վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողաբարելավման նշանակությունը և տեսակները, 

 հողաբարելավման անհրաժեշտությունը, 

 ջրային պաշարների օգտագործման հնարավորությունները, 

 



 հողաբարելավման կիրառման պայմանները, 

 հողաբարելավման զարգացման հիմնախնդիրները, 

 հողաբարելավման ենթակա տարածքի գնահատումը, 

 հողի ֆիզիկական հատկությունները, 

 հողաբարելավման ազդեցության հիմնավորում հողի, բույսի, բերքատվության և շրջակա միջավայրի վրա: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնա-

գիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական նյութեր:    

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հողերի աղակալման և գերխոնավացման երևույթները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հողերի աղակալման և գերխոնավացման հիմնական պատճառները, 

2) ճիշտ է բացատրում ոռոգելի հողերի երկրորդային աղակալման պատճառները և հետևանքները, 

3) մեկնաբանում է աղերի հաշվեկշռի հիմնական հավասարումը, 

4) ներկայացնում է գերխոնավացման և աղակալման դեմ պայքարի միջոցառումները, 

5) ներկայացնում է աղուտ, ալկալի հողերի քիմիական մելիորացիան, 

6) ներկայացնում է աղակալված հողերի լվացումը, 

7) կարողանում է որոշել լվացման նորմը և ժամկետները:  

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

կտրվեն հարցեր հողերի աղակալման և գերխոնավացման պատճառների և հետևանքների ու դրանց դեմ պայքարի 

միջոցառումների վերաբերյալ: Գործնական աշխատանքի ընթացքում ուսանողին հանձնարարվելու է կիրառել աղերի 

հաշվեկշռի հավասարումը կամ որոշել աղակալված որևէ հողատարածքի լվացման նորմը և ժամկետները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողերի աղակալման և գերխոնավացման հիմնական պատճառները, 

 



 ոռոգելի հողերի երկրորդային աղակալման պատճառները և հետևանքները, 

 աղերի հաշվեկշռի հիմնական հավասարման մեկնաբանումը, 

 գերխոնավացման և աղակալման դեմ պայքարի միջոցառումները, 

 աղուտ, ալկալի հողերի քիմիական մելիորացիան, 

 աղակալված հողերի լվացման գործընթացը 

 լվացման նորմի և ժամկետների որոշումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կարողանում է 

կատարել հանձնարարված հաշվարկները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնա-

գիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական նյութեր:    

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 6  ժամ, 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել չորացման մելիորացիան 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հողերի չորացման էությունը և խնդիրները, 

2) ներկայացնում է չորացման մելիորացիայի տեսակները, նպատակը, խնդիրները, 

3) ներկայացնում է գերխոնավացած հողերի ջրային սնման տիպերը, 

4) ներկայացնում է չորացման մեթոդները և եղանակները, 

5) ճիշտ է բնութագրում չորացման համակարգը և նրա կառուցվածքը, 

6) կարողանում է տարբերակել դրենաժների տեսակները և բնութագրել դրանք, 

7) ճիշտ է սահմանում չորացման նորմը, 

8) ճիշտ է սահմանում և որոշում դրենաժային հոսքի մոդուլը, 

9) ճիշտ է սահմանում և հաշվարկում մակերեսային հոսքի մոդուլը, 

10) ճիշտ է կազմում չորացման համակարգի հաշվարկային սխեման, 

11) բնութագրում է ջրընդունիչներին ներկայացվող պահանջները: 

 



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

կտրվեն հարցեր չորացման մելիորացիայի վերաբերյալ, կհանձնարարվի կատարել համակարգի որևէ տարրի հաշվարկ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողերի չորացման էությունը և խնդիրները, 

 չորացման մելիորացիայի տեսակները, նպատակը, խնդիրները, 

 գերխոնավացած հողերի ջրային սնման տիպերը, 

 չորացման մեթոդները և եղանակները, 

 չորացման համակարգը, նրա կառուցվածքը, 

 հիդրոերկրաբանական տարբեր պայմաններում հորիզոնական դրենների միջև հեռավորության հաշվարկը, 

 ուղղաձիգ դրենաժի հաշվարկը, 

 դրենաժների տեղադրման խորության և հեռավորության հաշվարկը, 

 չորացման նորմի սահմանումը, 

 դրենաժային հոսքի մոդուլի որոշումը, 

 մակերեսային հոսքի մոդուլի հաշվարկը, 

 չորուցիչների հաշվարկային սխեմայի կազմումը, 

 չորուցիչների միջև եղած հեռավորության որոշումը, 

 չորացումը մեքենայական ջրամբարձով, 

 չորացվող տարածքում կուլտուր-տեխնիկական աշխատանքները։ 

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

կատարել հանձնարարված հաշվարկները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով։ Անհրաժեշտ է ունենալ մասնա-

գիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, ցուցադրական նյութեր:    

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում` 14  ժամ, 

գործնական աշխատանք` 10 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հողերի հակաէռոզիոն միջոցառումները 

Կատարման չափանիշներ 1) դասակարգում է հողերի էռոզիայի տիպերը, 

2) ներկայացնում է հողերի էռոզիայի առաջացման պատճառները, 

3) դասակարգում է հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի միջոցառումները, 

4) տարբերակում և ճիշտ բնութագրում է դարավանդների տիպերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում հողատարման հակաձորակային միջոցառումների կիրառումը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել հակաէռոզիոն միջոցառումները և կատարել համակարգի որևէ տարրի հաշվարկ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հողերի էռոզիայի տիպերը, 

 հողերի էռոզիայի առաջացման պատճառները, 

 հողերի էռոզիայի դեմ պայքարի միջոցառումների դասակարգումը, 

 դարավանդների տիպերը և հաշվարկը,  

 հողատարման հակաձորակային միջոցառումների կիրառումը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, գծագրական պարագաներ և հաշվիչ տեխնիկա։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՈՂԵՐԻ ՈՌՈԳՈՒՄ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին փոխանցել անհրաժեշտ տեղեկատվություն հողերի ոռոգման էության, 

անհրաժեշտության և խնդիրների մասին, ձևավորել գիտելիքների բավարար պաշար ոռոգման համակարգերի, դրանց 

տարատեսակների, բաղկացուցիչ տարրերի, ջրման տարբեր եղանակների ու դրանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների 

 



վերաբերյալ և ապահովել ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        30   ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  24  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-004 «Հողաբարելավում» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բացատրի ոռոգման խնդիրները, տեսակները, հիմնավորի ոռոգման անհրաժեշտությունը, 

2) սահմանի գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմ՝ իր բաղադրիչներով, 

3) ներկայացնի ոռոգման բաց համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները, 

4) ներկայացնի ոռոգման փակ համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները, 

5) բնութագրի և ցուցադրի ջրման եղանակներն ու տեխնիկան: 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել ոռոգման խնդիրները, տեսակները, հիմնավորել ոռոգման անհրաժեշտությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ձևակերպում է ոռոգման էությունը և խնդիրները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ջրման տեսակները, 

3) ճիշտ է գնահատում ոռոգման ջրի որակը, 

4) կարողանում է գնահատել տարածքի ապահովվածությունը բնական խոնավությամբ, 

5) ճիշտ է հաշվարկում հողում խոնավության պաշարը, 

6) կարողանում է հիմնավորել ոռոգման անհրաժեշտությունը տարածքում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի հիմնավորել 

ոռոգման անհրաժեշտությունը տարածքում, գնահատել ոռոգման ջրի որակը և հաշվարկել հողում խոնավության պաշարը:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ոռոգման էությունը, խնդիրները, 

 



 ջրման տեսակները, 

 ոռոգման ջրի որակի գնահատումը, 

 տարածքի բնական խոնավությամբ ապահովվածության գնահատումը, 

 խոնավության պաշարը հողում, 

 ոռոգման անհրաժեշտության հիմնավորումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ կատարել հանձնարարված 

գնահատումներն ու հաշվարկները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, օդերևութաբանական տվյալներ, նորմատիվային 

փաստաթղթեր և այլն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      6 ժամ 

գործնական աշխատանք` 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Սահմանել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմ՝ իր բաղադրիչներով  

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ջրասպառումը, 

2) սահմանում է գումարային գոլորշիացում հասկացությունը, 

3) ճիշտ որոշում է ջրասպառման նորմը, 

4)  սահմանում և որոշում է ջրման նորմը, 

5) սահմանում և որոշում է միջջրումային և ջրման տևողությունները, 

6) սահմանում և որոշում է ոռոգման նորմը, 

7) կառուցում և կարգավորում է հիդրոմոդուլի գրաֆիկները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին 

կհանձնարարվի սահմանել մշակաբույսերի ջրասպառումը և գումարային գոլորշիացում հասկացությունը, որոշել 

ջրասպառման, ջրման, ոռոգման նորմերը, միջջրումային և ջրման տևողությունները, կառուցել և կարգավորել 

հիդրոմոդուլի գրաֆիկները:   

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ջրասպառման, ջրման, ոռոգման նորմերի սահմանում և որոշում 

 գումարային գոլորշիացման հասկացության սահմանումը, 

 միջջրումային և ջրման տևողությունների սահմանում և որոշում 

 հիդրոմոդուլի գրաֆիկի կառուցում 

 հիդրոմոդուլի գրաֆիկի կարգավորում 

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

կարողանում է ճիշտ սահմանել ոռոգման ռեժիմի բաղադրիչները, ճիշտ է կատարում հաշվարկները:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ցուցադրական նյութեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գծագրական պարագաներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6  ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ոռոգման բաց համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում բաց համակարգով ոռոգման առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում ոռոգման բաց համակարգի բնութագրիչները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ոռոգման բաց համակարգը և նրա կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է բնութագրում ոռոգման բաց համակարգի կառուցվածքային տարրերը, 

5) սահմանում և հաշվարկում է ոռոգման ջրանցքների ջրթողունակությունը, 

6) բնութագրում է ոռոգման ջրանցքների տիպերը և կոնստրուկցիան, 

7) կատարում է ջրանցքների հիդրավլիկական հաշվարկներ, 

8) ճիշտ է ներկայացնում կառուցվածքները ոռոգման բաց համակարգերում, 

9) ճիշտ է ներկայացնում ջրաչափության սկզբունքները ոռոգման բաց համակարգերում, 

10) ճիշտ է ներկայացնում ոռոգման ջրացքներից ջրի կորուստի դեմ պայքարի միջոցառումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների հիման վրա, 

 



որոնց ընթացքում պարզաբանվելու են ոռոգման բաց համակարգերի վերաբերյալ հիմնական հարցերը, կատարվելու են 

հիդրավլիկական հաշվարկներ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 բաց համակարգով ոռոգման առանձնահատկությունները,  

 ոռոգման բաց համակարգի բնութագրիչները,  

 ոռոգման բաց համակարգի կառուցվածքային տարրերը, 

 ոռոգման ջրանցնքների ջրթողունակության սահմանումը և հաշվարկումը, 

 ոռոգման ջրանցքների տիպերը և կոնստրուկցիան, 

 ջրանցնքների հիդրավլիկական հաշվարկներ, 

 կառուցվածքները ոռոգման բաց ջրանցքներում, 

 ջրաչափության սկբունքները ոռոգման համակարգերում, 

 ոռոգման ջրանցքներից ջրի կորուստների դեմ պայքարի միջոցառումները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը քննարկման ընթացքում ճիշտ է արձագանքում 

իրավիճակներին, ցուցաբերում է հիմնավոր գիտելիքների իմացություն, ճիշտ է կատարում հաշվարկները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, սխեմաներ, բնապահպանական և անվտանգության կանոնների 

վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, СНиП-ներ և այլն: Նախատեսվում են նաև դաշտային այցելություններ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6  ժամ 

գործնական աշխատանք`   4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ոռոգման փակ համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում փակ համակարգով ոռոգման առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում ոռոգման փակ համակարգի բնութագրիչները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ոռոգման փակ համակարգը և նրա կառուցվածքը, 

4) ճիշտ է բնութագրում ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքային տարրերը, 

 



5) սահմանում և հաշվարկում է ոռոգման փակ ջրտարների ջրթողունակությունը, 

6) ճիշտ է մեկնաբանում ոռոգման փակ համակարգի կառուցման բնապահպանական հետևանքները, 

7) ճիշտ բնութագրում է ոռոգումը մեքենայական ջրամբարձով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկումների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր ոռոգման փակ 

համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ, կառաջարկվի բնութագրել դրա տարրերը:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 փակ համակարգով ոռոգման առանձնահատկությունները,  

 ոռոգման փակ համակարգի բնութագրիչները,  

 ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքային տարրերը,  

 ոռոգման փակ ջրտարների ջրթողունակության սահմանումը և հաշվարկումը, 

 ոռոգման փակ համակարգի կառուցման բնապահպանական հետևանքները, 

 ոռոգումը մեքենայական ջրամբարձով: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը  ակտիվորեն մասնակցում է խմբային քննարկումներին,  

հիմնավոր արձագանքում է իրավիճակներին, ցուցաբերում է անհրաժեշտ գիտելիքների բավարար իմացություն: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, սխեմաներ,  հրահանգներ, բնապահպանական և 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, СНиП-ներ և այլն: Նախատեսվում են նաև դաշտային 

այցելություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        6   ժամ 

գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5  Բնութագրել և ցուցադրել ջրման եղանակներն ու տեխնիկան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջրման եղանակների տարատեսակները, 

2) բնութագրում է մակերեսային ջրման եղանակը, 

3) բացատրում և ցուցադրում է ակոսներով ջրման տեխնիկան, 

 



4) բացատրում և ցուցադրում է մարգերով ջրման տեխնիկան, 

5) բացատրում և ցուցադրում է բնաթասերով ջրման տեխնիկան, 

6) բնութագրում է անձրևացմամբ ջրման եղանակը, 

7) տարբերակում և ցուցադրում է անձրևացման ապարատները, կցափողերը, տեղակայանքները, մեքենաները, 

8) բնութագրում է ենթահողային ջրման եղանակը, 

9) բնութագրում է կաթիլային ջրման եղանակը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկումների և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ 

Ուսանողին կհանձնարարվի բնութագրել, ներկայացնել և բացատրել ոռոգման եղանակները, դրանց 

առանձնահատկությունները, կատարել  ջրման տարբեր եղանակների տարրերի հաշվարկներ` կոնկրետ օրինակներով:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 ջրման եղանակների տարատեսակները,  

 մակերեսային ջրման եղանակ, 

 ակոսներով ջրման տեխնիկա,  

 մարգերով ջրման տեխնիկա 

 բնաթասերով ջրման տեխնիկա, 

 անձրևացմամբ ջրման եղանակ, 

 անձրևացման ապարատներ, կցափողեր, տեղակայանքներ, մեքենաներ, 

 ենթահողային ջրման եղանակ, 

 կաթիլային ջրման եղանակ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը հարավում է դրական, եթե ուսանողը  ակտիվորեն մասնակցում է խմբային քննարկումներին 

ցուցաբերում է ջրման եղանակների վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքների բավարար իմացություն, ճիշտ է կատարում 

գործնական առաջադրանքները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, ուսումնական և ցուցադրական նյութեր,  սխեմաներ,  տեղեկագրեր և  այլն: 

 



Նախատեսվում են նաև դաշտային այցելություններ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  6  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-006 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ պաշտպանված գրունտի անհրաժեշտության և 

առանձնահատկությունների, կառույցների տեսակների առանձնահատկությունների, դրանց ներկայացվող պահանջների 

և սարքավորումների մասին, միկրոկլիմայի և կարգավորման առանձնահատկությունների, բույսերի աճի և 

առանձնահատկությունների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝     24   ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  30  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-002 «Բանջարաբոստանային 

մշակաբույսերի արտադրության տեխնոլոգիա» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի պաշտպանված գրունտի տեսակները և դրանց շահագործման առանձնահատկությունները, 

2) ներկայացնի  պաշտպանված գրունտի հիմնական և օժանդակ կառույցները, համակարգերը, սարքավորումները և 

մեխանիզմները, 

3) ներկայացնի գրունտային ջերմատների շահագործման առանձնահատկությունները, 

4) ներկայացնի  հիդրոպոնիկ ջերմատների շահագործման առանձնահատկությունները: 

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

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի տեսակները և դրանց շահագործման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ջերմատների տեսակները (ջերմոցներ, ջերմատներ, տաքացվող գրունտ), 

 



2) ներկայացնում է ջերմատների առանձնահատկությունները, 

3) ներկայացնում է ջերմատների նշանակությունը և բնութագիրը, 

4) ներկայացնում է պաշտպանված գրունտի առավելություններն ու թերությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկման միջոցով: Քննարկման ընթացքում ուսանողը պետք է 

ցուցաբերի պաշտպանված գրունտի տեսակների և դրանց շահագործման առանձնահատկությունների վերաբերյալ 

բավարար և հիմնավոր գիտելիքներ: Հիմնական ուշադրություն է դարձվելու պաշտպանված գրունտի 

անհրաժեշտությանը, կառույցների տեսակներին և դրանց կառուցվածքային առանձնահատկություններին վերաբերող 

հարցերի պարզաբանմանը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 ջերմատների անհրաժեշտությունը, տեսակները,  

 ջերմատների առանձնահատկությունները, դրանցում կազմակերպվող արտադրության նկարագրությունը, 

 ջերմատների նկարագրությունը և բնութագիրը, 

 ջերմատների առավելություններն ու թերությունները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական է, եթե քննարկման ընթացքում ուսանողը ցուցաբերում է վերը նշված 

հարցերի վերաբերյալ բավարար և հիմնավոր գիտելիքներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, ցուցադրական նյութեր: Գործնական պարապմունքները  ցանկալի է 

անցկացվեն  տարբեր ջերմատներում:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6   ժամ 

գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել պաշտպանված գրունտի հիմնական և օժանդակ կառույցները, համակարգերը, սարքավորումները և 

մեխանիզմները 

Կատարման չափանիշներ 1) նկարարագրում է ջերմատների հիմնման աշխատանքները, 

2) ներկարացնում է ջերմատների հիմնական և օժանդակ կառույցները, չափերը և տեղակայման առավել 

 



նպատակահարմար դիրքը, 

3) նկարագրում է ջեռուցման, ոռոգման, օդափոխման, մառախլագոյացման, ստվերարկման, արհեստական 

լուսավորության, ավտոմատ կառավարման համակարգերը, 

4) ներկայացնում է ջերմատներում աշխատող հիմնական սարքավորումների և մեխանիզմների տեսակները և 

շահագործման առանձնահատկությունները, 

5) հիմնավորում է պաշտպանված գրունտի տարբեր կառույցների համատեղման անհրաժեշտությունը, 

6) ներկայացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները, 

7) նկարագրում է ավտոմատ համակարգերի աշխատանքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը պետք է 

նկարագրի պաշտպանված գրունտի հիմնական և օժանդակ կառույցները, ջերմատների հիմնական համակարգերը, 

այնտեղ օգտագործվող սարքավորումները և մեխանիզմները, բացատրի դրանց կիրառության և աշխատանքի հիմնական 

սկզբունքը, անվտանգության կանոնները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 ջերմատների հիմնմանը ներկայացվող պահանջները և աշխատանքները, 

 ջերմատների հիմնական և օժանդակ կառույցները, դրանց տեղադրման առանձնահատկությունները, 

 ջերմատներում օգտագործվող համակարգերը, դրանց կիրառման առանձնահատկությունները, 

 ջերմատներում աշխատող մեքենա-սարքավորումների տեսակները և շահագործման առանձնահատկությունները, 

 ջերմատան տարբեր համակարգերի աշխատանքի համատեղման առանձնահատկությունները, 

 ջերմատան աշխատանքների անվտանգությունը, 

 ջերմատան ավտոմատ համակարգերի աշխատանքը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է ներկայացնում ու բնութագրում վերը 

թվարկված բոլոր համակարգերի աշխատանքի սկզբունքը:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, համակարգերի և սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական 

 



փաստաթղթեր, աշխատանքային ուղեցույցներ: 

Գործնական պարապմունքները ցանկալի է անցկացվեն ջերմատներում:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6 ժամ 

գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գրունտային ջերմատների շահագործման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է գրունտային ջերմատների կառուցվածքը, 

2) նկարագրում է գրունտային ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, 

3) բնութագրում է գրունտային ջերմատների հողի մշակության առանձնահատկությունները, 

4) նկարագրում է գրունտային ջերմատներում մշակվող բույսերի մշակության տեխնոլոգիաները, աճի ու զարգացման 

ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի հիման վրա, որի ընթացքում ուսանողը պետք է 

նկարագրի գրունտային ջերմատների կառուցվածքը, ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, պետք է տիրապետի 

հողի մշակության առանձնահատկություններին, տիրապետի գրունտային ջերմատանը մշակվող բոլոր մշակաբույսերի 

մշակության տեխնոլոգիային:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 գրունտային ջերմատների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

 գրունտային ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, 

 գրունտային ջերմատների հողի մշակության առանձնահատկությունները, 

 գրունտային ջերմատներում մշակվող բույսերի մշակության տեխնոլոգիաները, 

 մշակաբույսերի աճի ու զարգացման փուլերը, 

 մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ տարրերը և մշակության առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է նկարագրում ու բնութագրում 

գրունտային ջերմատներին ներկայացվոքղ պահանջները, նրանցում մշակվող մշակաբույսերի մշակության բոլոր փուլերն 

ու տեխնոլոգիական գործընթացները:   

 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, համակարգերի և սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական 

փաստաթղթեր, աշխատանքի ուղեցույցներ, մշակաբույսերի տեխնոլոգիական քարտեր: 

Գործնական պարապմունքները ցանկալի է անցկացվեն ջերմատներում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հիդրոպոնիկ ջերմատների շահագործման առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հիդրոպոնիկ ջերմատների կառուցվածքը, 

2) նկարագրում է հիդրոպոնիկ ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, 

3) բնութագրում է հիդրոպոնիկ ջերմատներում կիրառվող լցանյութերի և դրանց ներկայացվող պահանջների 

առանձնահատկությունները, 

4) նկարագրում է հիդրոպոնիկ ջերմատներում մշակվող բույսերի մշակության տեխնոլոգիաները, աճի ու զարգացման 

ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է  գործնական առաջադրանքներիի հիման վրա, որոնց ընթացքում ուսանողը 

պետք է նկարագրի հիդրոպոնիկ ջերմատների կառուցվածքը, ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, պետք է 

տիրապետի լցանյութերի առանձնահատկություններին, հիդրոպոնիկ ջերմատանը մշակվող բոլոր մշակաբույսերի 

մշակության տեխնոլոգիային:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 հիդրոպոնիկ ջերմատների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

 հիդրոպոնիկ ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, 

 հիդրոպոնիկ ջերմատներում օգտագործվող լցանյութերի առանձնահատկությունները, 

 հիդրոպոնիկ ջերմատներում մշակվող բույսերի մշակության տեխնոլոգիաները, 

 մշակաբույսերի աճի ու զարգացման փուլերը, 

 մշակաբույսերի աճի ու զարգացման համար անհրաժեշտ տարրերը և մշակության առանձնահատկությունները: 

 



Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է նկարագրում ու բնութագրում 

հիդրոպոնիկ ջերմատներին ներկայացվող պահանջները, նրանցում մշակվող մշակաբույսերի մշակության բոլոր փուլերն 

ու տեխնոլոգիական գործընթացները:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական և մեթոդական գրականություն, համակարգերի և սարքավորումների վերաբերյալ տեխնիկական 

փաստաթղթեր, աշխատանքի ուղեցույցներ, մշակաբույսերի տեխնոլոգիական քարտեր: 

Գործնական պարապմունքները ցանկալի է անցկացվեն ջերմատներում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-007 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ էլեկտրական և 

մագնիսական դաշտերի, էլեկտրական շղթաների ու դրանց պարամետրերի չափման, սարքավորումներում օգտագործվող 

էլեկտրոնային հարմարանքների, էլեկտրոնային սարքերի և ավտոմատացման միջոցների կիրառման վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝  18 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝   36 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) բացատրի էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը, 

2) ներկայացնի էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկի շղթայի պարամետրերը, 

3) կատարի էլեկտրական չափումներ էլեկտրական շղթաներում, 

4) բացատրի գծային էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսները, 

5) ներկայացնի էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերը, 

 



էլեկտրոնային սխեմաներն ու սարքերը, 

6) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգի հանգույցներում ավտոմատիկայի օգտագործման տեղերը: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Բացատրել էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի առաջացումը և բնութագրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական դաշտի առաջացումը, 

2) ճիշտ է բացատրում մագնիսական դաշտի առաջացումը,  

3) ճիշտ է բացատրում էլեկտրական և մագնիսական դաշտերի բնութագրերը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեսթային առաջադրանք կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին կհանձնարարվի 

ըստ դաշտի տեսակի ընտրել դրա առաջացման հնարավոր պայմանները, յուրաքանչյուրի հիմնական բնութագրերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 էլեկտրական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական բնութագրերը՝  էլեկտրական լիցք, հոսանքի խտություն, 

հոսանքի ուժ, լարում, դիմադրություն, ԷլՇՈՒ, էլեկտրական պոտենցիալ, էլեկտրական շղթա: 

 մագնիսական դաշտի առաջացման պայմանները և հիմնական բնութագրերը՝ մագնիս, կոճ, էլեկտրական հոսանք, 

ինդուկցիա, լարվածություն, մագնիսական թափանցելիություն, ՄՇՈՒ, մագնիսական պոտենցիալ, մագնիսական հոսք, 

մագնիսական հաստատուն, մագնիսական շղթա: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը առաջադրանքը կատարում է հիմնականում ճիշտ, առանց 

էական թերությունների: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ են ուսումնական և 

ցուցադրական նյութեր, դաշտերի պատկերների բաշխվածության համակարգչային ծրագրային նյութեր, համակարգիչ, 

թվային պրոյեկտոր, ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: ՈՒսուցումը նպատակահարմար է իրականացնել կաբինետային 

պայմաններում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`    4    ժամ 

 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել էլեկտրական շղթայի հիմնական հասկացությունները և հաշվարկել շղթայի պարամետրերը 

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

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

3) ճիշտ է հաշվում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի պարամետրերը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական 

հասկացությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաների աշխատանքային 

ռեժիմները, 

6) ճիշտ է հաշվում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաների պարամետրերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքի կատարման հիման վրա: ՈՒսանողին կհանձնարարվի 

որոշակի նախնական տվյալների հիման վրա հաշվարկել հաստատուն հոսանքի և փոփոխական հոսանքի միաֆազ ու 

եռաֆազ էլեկտրական շղթաների հիմնական պարամետրերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հաստատուն հոսանքի շղթայի հիմնական հասկացությունները և աշխատանքային ռեժիմները, 

 հաստատուն հոսանքի շղթայի հաշվարկային պարամետրերը, հաշվարկի համար անհրաժեշտ կախվածությունները, 

 փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հիմնական հասկացությունները և աշխատանքային 

ռեժիմները, 

 փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ շղթաների հաշվարկները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը դրական է համարվում, եթե առաջադրանքը հիմնականում կատարվում է ճիշտ, թույլատրելի են 

որոշակի պարամետրերի հաշվարկների բացթողումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր: Պարապմունքներն անց է կացվում անհրաժեշտ հագեցում ունեցող կաբինետում 

կամ լաբորատորիայում: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում`      4     ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք`  8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել էլեկտրական չափումներ էլեկտրական շղթաներում  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է չափում հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շղթայի պարամետրերն ամբողջ շղթայում և առանձին 

տեղամասերում, 

2) ճիշտ է չափում փոփոխական հոսանքի միաֆազ և եռաֆազ էլեկտրական շղթաների պարամետրերն ամբողջ շղթայում 

և առանձին տեղամասերում, 

3) ճիշտ է չափում մագնիսական մեծությունները, 

4) ճիշտ է կարգավորում չափիչ սարքավորումների ռեժիմները, 

5) պահպանում է աշխատանքի անվտանգության կանոնները: 

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

կատարել էլեկտրական և մագնիսական շղթաներում կատարել ոչ պակաս 4 մեծությունների չափումներ:    

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հաստատուն և փոփոխական հոսանքի ամբողջ շղթայում և առանձին տեղամասերում չափվող պարամետրերը՝  

հոսանք, լարում, ակտիվ, ինդուկտիվ, ունակային և ռեակտիվ դիմադրություն, հզորություն, 

 մագնիսական մեծությունների չափվող պարամետրերը՝  մագնիսական հոսք, ինդուկցիա: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է  հոսանքի պարամետրերը և մագնիսական մեծությունները չափելու համար 

նախատեսված չափիչ սարքերով և սարքավորումներով հագեցում ունեցող լաբորատոր պայմաններում, գործնական 

պարապմունքների միջոցով: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

գործնական աշխատանք`  12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բացատրել գծային էլեկտրական շղթաների անցումային պրոցեսները 

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

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

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի հիման վրա: Ուսանողին կտրվեն հարցեր էլեկտրական 

շղթաներում անցումային պրոցեսների առաջացման և դրանց կիրառման վերաբերյալ։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 Անցումային պրոցեսների առաջացման պայմանները և գործնական կիրառման տեղը տարբեր շղթաներում: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե հարցերին ընդհանուր առմամբ ճիշտ պատասխան է տրվում:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, տեսանյութեր, մշակված հարցաշարեր։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     2    ժամ 

 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 
Ներկայացնել էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերը, 

էլեկտրոնային սխեմաներն ու սարքերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ապարատներում էլեկտրոնային սարքերի կիրառման առավելությունը, 

2) ճիշտ է բացատրում ապարատներում էլեկտրոնային սարքերի կիրառման թերությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային 

սարքերի տեսակները, 

4) ճիշտ է բացատրում կիսահաղորդչային սարքերի աշխատանքային բնութագրերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում կիրառվող էլեկտրոնային սխեմաները, 

6) ճիշտ է բացատրում էլեկտրոնային սխեմաների աշխատանքի սկզբունքը,  

7) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում կիրառվող իմպուլսային և թվային 

սարքերը, նրանց աշխատանքի սկզբունքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը գնահատվում է գործնական հանձնարարություն կատարելու հիման վրա: ՈՒսանողին 

հանձնարարվելու է առաջադրված էլեկտրոնային սխեմայում կատարել միացումներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում օգտագործվող կիսահաղորդչային սարքերի տեսակները, 

 



 էլեկտրական ապարատներում օգտագործվող էլեկտրոնային սարքերի կիրառման բնութագրիչները, 

 էլեկտրոնային ապարատներում և կերպափոխիչներում կիրառվող էլեկտրոնային սխեմաները, սարքերը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե գործնական առաջադրանքը կատարվում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ցուցադրական և ուսումնական նյութեր, տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       4 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի հանգույցներում ավտոմատիկայի օգտագործման տեղերը 

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է կաթիլային ոռոգման համակարգի հանգույցներում ավտոմատիկայի օգտագործման 

անհրաժեշտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթիլային ոռոգման համակարգի հանգույցներում կիրառվող ավտոմատիկայի տեսակները,  

3) ճիշտ է կատարում ավտոմատիկայի միջոցների տեղակայումն՝ ըստ տեղամասերի։ 

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

ընթացքում բացահայտվելու է կաթիլային ոռոգման համակարգերում ավտոմատիկայի միջոցների կիրառման հիմնական 

հարցերը և հիմնավորումները, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ուսանողները ցուցադրելու են 

համապատասխան սարքավորումներից օգտվելու և ռեժիմները կարգավորելու իրենց ունակությունները: Նրանք նաև 

ցուցադրելու են համապատասխան սարքավորումները տեղադրելու ընդհանուր գործողությունները կատարելու 

ունակությունը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում ժամանակակից ավտոմատ հարմարանքների կիրառման հնարավորությունը 

և առավելությունները,  

 կիրառվող ավտոմատ հարմարանքների տեսակները, կիրառման տեղամասերը,  

 ավտոմատ հարմարանքների բնութագրիչները, դրանց կիրառման ռեժիմները, 

 ավտոմատ հարմարանքների տեղադրման և շահագործման պայմանները,  

 



 հարմարանքների տեխնիկական սպասարկման աշխատանքները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողն առաջադրանքները կատարում է առանց էական սխալների ու 

թերությունների, քննարկումների ընթացքում ցուցաբերում է իրավիճակները մեկնաբանելու և լուծումները հիմնավորելու 

համար պահանջվող գիտելիքների տիրապետման անհրաժեշտ որակներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական ու տեղեկատվական գրականություն, այս բնագավառում օգտագործվող ավտոմատացման միջոցներ, դրանց 

տեղակայման ու կիրառման ուղեցույցներ, ուսումնական ստենդ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       4  ժամ 

գործնական աշխատանք`  8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-008 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալ շինարարական և հողաբարելավման աշխատանքներում 

օգտագործվող մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների մասին, ինչն անհրաժեշտ է համակարգերի 

նախագծման, շինարարության և շահագործման գործընթացներում դրանց արդյունավետ կիրառման վերաբերյալ 

մասնագիտական որոշումներ ընդունելու համար: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝       18 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի մեքենաների և մեխանիզմների կիրառման նշանակությունը և յուրահատկությունները, 

2) ներկայացնի շինարարական մեքենաները, սարքավորումները և գործիքները։ 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մեքենաների և մեխանիզմների կիրառման նշանակությունը և յուրահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում շինարարական մեքենաների օգտագործման դերը, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում մելիորատիվ մեքենաների օգտագործման դերը, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում մեքենայացման աշխատանքների դերը կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման և 

շահագործման գործընթացում: 

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

կտրվեն հարցեր շինարարական, մելիորատիվ մեքենաների օգտագործման դերի, ինչպես նաև կաթիլային ոռոգման 

համակարգերի մոնտաժման և շահագործման գործընթացում մեքենայացման աշխատանքների դերի վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 շինարարական մեքենաների օգտագործման դերը, 

 մելիորատիվ մեքենաների օգտագործման դերը, 

 մեքենայացման աշխատանքների դերը կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման և շահագործման 

գործընթացում: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`    4   ժամ 

գործնական աշխատանք` 2  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել շինարարական մեքենաները, սարքավորումները և գործիքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խրամուղափորների կառուցվածքը, տեսակները, 

2) տարբերակում է տարատեսակ տրակտորները, ավտոմեքենաները և կարապիկները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում վերամբարձ կռունկներն ու փոխադրիչները, 

4) տարբերակում է բեռնման և բեռնաթափման մեքենաները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում հողափոր մեքենաները, 

 



6) ճիշտ է կատարում շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների համար շինարարական մեքենաների, 

սարքավորումների ու գործիքների ընտրությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվում է հարց ու պատասխանի միջոցով, որի ընթացքում ուսանողին կտրվեն հարցեր 

շինարարական մեքենաների, սարքավորումների և գործիքների կառուցվածքների, կիրառման բնագավառների, 

նպատակահարմարության վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասնեն են. 

 առանցքակալների, ճոպանների, զսպանակների, վերականգնիչների և ուժային տեղակայանքների 

աշխատանքների սկզբունքը, 

 տրակտորները, ավտոմեքենաները և կարապիկները, 

 վերամբարձ կռունկներն ու փոխադրիչները, 

 բեռնման և բեռնաթափման մեքենաները, 

 հողափոր մեքենաները, 

 հիդրոմոնիտորները, տեսակավորող մեքենաները, 

 շինարարական մեքենաների, սարքավորումների ու գործիքների ընտրությունը շինարարական և մոնտաժային 

աշխատանքների համար: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

դիդակտիկ նյութեր, ուսուցողական ֆիլմեր, ուսումնական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         14    ժամ 

գործնական աշխատանք`  16  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԱՐՏԱՐԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՖԻԿԱ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-009 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել աշխատանքային գծագրեր կատարելու ընթացքում գծագրության 

տարրերը կիրառելու կարողություններ։ 

 



Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝       20 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝    34 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի գծագրերի ձևավորման տարրերը, 

2) կատարի երկրաչափական կառուցումներ, 

3) գծագրի սահուն անցումներ և լծորդումներ, 

4) գծագրի պրոյեկցիաներ և տարածական գծագրեր: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել գծագրերի ձևավորման տարրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ըստ առաջադրանքի ճիշտ է ընտրում թղթի ֆորմատը, 

2) ընտրում է գծագրման մասշտաբը, 

3) ճիշտ է կատարում շտամպի մակագրությունները,  

4) ճիշտ է կատարում գծագրերի գրատեսակները,  

5) ճիշտ է կատարում գծապատում, 

6) ճիշտ է պատկերում պայմանական նշանակումները և չափագրումները, 

7) ճիշտ է պատկերում սարքավորումների, փականների և այլ համալրող հանգույցների պայմանական նշանակումները,  

8) պահպանում է գծագրման կանոնները։  

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

ոչ պակաս երեք տարբեր գծագրեր։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 տրված գծագրի ֆորմատի ընտրումը, 

 



 գծագրի մասշտաբի ընտրումը, 

 շտամպի մակագրությունները, 

 գծագրերի գրատեսակները, 

 չափագրումների ներկայացումը, 

 գծագրի գծապատման ընտրումը, 

 պայմանական նշանակումները, 

 սարքավորումների, փականների և այլ համալրող հանգույցների պայմանական նշանակումները: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

գծագրական պարագաներ, ուսումնական նյութեր:. 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել երկրաչափական կառուցումներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գծում գծատեսակները, 

2) ճիշտ է կառուցում զուգահեռ և ուղղահայաց գծերը, 

3) ճիշտ է կատարում ուղիղների բաժանումը հատվածների,  

4) ճիշտ է կատարում անկյունների բաժանումը մասերի, 

5) ճիշտ է կատարում աղեղների բաժանումը մասերի,  

6) ճիշտ է կառուցում բազմանկյուններ,  

7) ճիշտ է կառուցում տարբեր կորագծեր։ 

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

ուսանողը կատարելու է պահանջվող երկրաչափական կառուցումները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 



 գծատեսակներ, 

 զուգահեռ և ուղղահայաց գծեր, 

 ուղիղների բաժանումը հատվածների, 

 անկյունների բաժանումը մասերի, 

 աղեղների բաժանումը մասերի, 

 բազմանկյունների կառուցում: 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

գծագրական պարագաներ, ուսումնական նյութեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Գծագրել սահուն անցումներ և լծորդումներ 

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

2) ճիշտ է կառուցում անմիջական անցումներ, 

3) ճիշտ է կառուցում սահուն անցումներ, 

4) ճիշտ է կառուցում լծորդումներ։ 

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

ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել համապատասխան գծային անցումներ և լծորդումներ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 անցումների և լծորդումների տեսակները, 

 անմիջական անցումներ, 

 սահուն անցումներ, 

 լծորդումներ։ 

 



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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

գծագրական պարագաներ, ուսումնական նյութեր, երկրաչափական պատկերներ:. 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գծագրել պրոյեկցիաներ և տարածական գծագրեր 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում կետի, գծի, հարթության պրոյեկցիան, 

2) ճիշտ է որոշում ուղիղների հարաբերական դիրքերը, 

3) ճիշտ է պատկերում դետալի գծագրերը տարբեր հարթություններում, 

4) ճիշտ է պատկերում առաջադրված դետալների և հանգույցների կտրվածքները տարբեր հարթություններում, 

5) ճիշտ է կատարում տարածական գծագիրը։ 

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

ուսանողին հանձնարարվելու է կատարել համապատասխան պատկերների պրոյեկցիան և պատկերել դետալի կամ 

հանգույցի կտրվածքները տարբեր հարթություններում:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները` 

 կետի, գծի, հարթության պրոյեկցիան, 

 ուղիղների հարաբերական դիրքեր, 

 դետալի գծագրերը տարբեր հարթություններում պատկերումը, 

 դետալների և հանգույցների կտրվածքները տարբեր հարթություններում, 

 տարածական գծագիր։ 

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

Թույլատրվում է որոշ ոչ էական շեղումներ: 

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

 



ռեսուրսները գծագրական պարագաներ, ուսումնական նյութեր, երկրաչափական պատկերներ, դետալներ և հանգույցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-010 

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է` ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական 

սկզբունքների և կիրառման ոլորտների մասին: Ուսանողը պետք է կարողանա բնութագրել օրգանական 

գյուղատնտեսության սկզբունքները գյուղատնտեսության վարման տարբեր ճյուղերում և ցուցաբերի համալիր 

կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝    24   ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 30 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական սկզբունքները, 

2) ներկայացնի  օրգանական գյուղատնտեսության սկզբունքների կիրառումը երկրագործության մեջ, 

3) բնութագրի օրգանական գյուղատնտեսության մեթոդները բուսաբուծության, բուսական ծագման 

գյուղատնտեսական մթերքի արտադրության և վերամշակման, ինչպես նաև վայրի բույսերի մթերման 

բնագավառներում, 

4) ներկայացնի օրգանական արտադրանքի մակնշման և արտաքին ապրանքաշրջանառությանը ներկայացվող 

հիմնական պահանջները: 

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

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել օրգանական գյուղատնտեսության հիմնական սկզբունքները 

 



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսության ազդեցությունը բույսերի տեսակների և սորտերի 

ընտրասերման, տոհմային անասնաբուծության բարելավման, ինչպես նաև մարդկանց գործունեությամբ 

պայմանավորված ռիսկերի նվազեցման արդյունքում կենսաբազմազանության պահպանման համար նպաստավոր 

միջավայրի ձևավորման վրա, 

2) ճիշտ է ներկայացնում բնական ճանապարհով հողի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական կազմի բարելավումը, 

բերրիության պահպանումը, 

3) ճիշտ է բնութագրում գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման այնպիսի եղանակների և տեխնոլոգիաների 

ընտրությունը, որոնք կապահովեն դրանց կենսաբանական արժեքի առավելագույն պահպանումը, 

4) ճիշտ է ներկայացնում շրջակա միջավայրի աղտոտման բացառումը` սինթեզված քիմիական նյութերի օգտագործման 

դադարեցումը, գյուղատնտեսական գործունեության ընթացքում էկոլոգիապես բարենպաստ տեխնոլոգիաների 

կիրառումը, 

5) ճիշտ է բնութագրում բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտների ներդաշնակեցումը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսության վարման համակարգում հորմոնալ պատրաստուկների, 

կենդանի վերափոխված օրգանիզմների, գենային ինժեներիայի ու ժամանակակից այլ կենսատեխնոլոգիաների և 

իոնային ճառագայթման մեթոդների կիրառման բացառումը: 

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

կտրվեն հարցեր բույսերի տեսակների և սորտերի ընտրասերման, տոհմային անասնաբուծության բարելավման, ինչպես 

նաև մարդկանց գործունեությամբ պայմանավորված ռիսկերի նվազեցման արդյունքում կենսաբազմազանության 

պահպանման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորման վրա գյուղատնտեսության ազդեցության, բնական 

ճանապարհով հողի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական կազմի բարելավման, բերրիության պահպանման, 

գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման այնպիսի եղանակների և տեխնոլոգիաների ընտրության վերաբերյալ, որոնք 

կապահովեն դրանց կենսաբանական արժեքի առավելագույն պահպանումը, օրգանական գյուղատնտեսության վարման 

համակարգում հորմոնալ պատրաստուկների, գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների, գենային ինժեներիայի ու 

ժամանակակից այլ կենսատեխնոլոգիաների և իոնային ճառագայթման մեթոդների կիրառման բացառման վերաբերյալ: 

 



Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողը կիրականացնի բնական ճանապարհով հողի ֆիզիկական, քիմիական և 

կենսաբանական կազմի բարելավում, բերրիության պահպանում:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 օրգանական գյուղատնտեսության ազդեցությունը բույսերի տեսակների և սորտերի ընտրասերման, տոհմային 

անասնաբուծության բարելավման, ինչպես նաև մարդկանց գործունեությամբ պայմանավորված ռիսկերի 

նվազեցման արդյունքում կենսաբազմազանության պահպանման համար նպաստավոր միջավայրի ձևավորման 

վրա, 

 բնական ճանապարհով հողի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական կազմի բարելավումը, բերրիության 

պահպանումը, 

 գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակման այնպիսի եղանակների և տեխնոլոգիաների ընտրությունը, որոնք 

կապահովեն դրանց կենսաբանական արժեքի առավելագույն պահպանումը: 

 շրջակա միջավայրի աղտոտման բացառումը` սինթեզված քիմիական նյութերի օգտագործման դադարեցումը, 

գյուղատնտեսական գործունեության ընթացքում էկոլոգիապես բարենպաստ տեխնոլոգիաների կիրառումը, 

  բուսաբուծության և անասնապահության ոլորտների ներդաշնակեցումը, 

 օրգանական գյուղատնտեսության վարման համակարգում հորմոնալ պատրաստուկների, գենետիկորեն 

ձևափոխված օրգանիզմների, գենային ինժեներիայի ու ժամանակակից այլ կենսատեխնոլոգիաների և իոնային 

ճառագայթման մեթոդների կիրառման բացառումը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

տարբեր ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել օրգանական գյուղատնտեսության սկզբունքների կիրառումը երկրագործության մեջ 

 



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հողի բերրիության, կենսաբանական ակտիվության պահպանման և բարձրացման բնական 

եղանակները, 

2) ճիշտ է մատնանշում պարարտացման նպատակով օգտագործվող նյութերի ձեռքբերումը միայն օրգանական 

գյուղատնտեսության միավորներից, 

3) ճիշտ է դասակարգում թույլատրելի և սահմանափակ թույլատրելի նյութերի անվանացանկում չընդգրկված քիմիական 

նյութերը՝ բացառելով դրանց կիրառումը օրգանական գյուղատնտեսության մեջ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի իրականացման 

կենսաբանական և մեխանիկական եղանակները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական և ավանդական գյուղատնտեսության միավորների միջև բուֆերային գոտիների 

ձևավորման անհրաժեշտությունը: 

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

կտրվեն հարցեր հողի բերրիության, կենսաբանական ակտիվության պահպանման և բարձրացման բնական 

եղանակների, պարարտացման նպատակով օգտագործվող նյութերի ձեռքբերման, օրգանական և ավանդական 

գյուղատնտեսության միավորների միջև բուֆերային գոտիների ձևավորման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Գործնական 

առաջադրանքի միջոցով ուսանողը կիրականացնի մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի 

իրականացման կենսաբանական և մեխանիկական միջոցառումներ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հողի բերրիության, կենսաբանական ակտիվության պահպանման և բարձրացման բնական եղանակները, 

 թույլատրելի և սահմանափակ թույլատրելի նյութերի անվանացանկում չընդգրկված քիմիական նյութերի 

դասակարգումը, օրգանական գյուղատնտեսության մեջ դրանց կիրառման բացառումը, 

 մոլախոտերի, վնասատուների և հիվանդությունների դեմ պայքարի իրականացման կենսաբանական և 

մեխանիկական եղանակները, 

 օրգանական և ավանդական գյուղատնտեսության միավորների միջև բուֆերային գոտիների ձևավորման 

անհրաժեշտությունը: 

 



Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

տարբեր ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 
Բնութագրել օրգանական գյուղատնտեսության մեթոդները բուսաբուծության, բուսական ծագման գյուղատնտեսական 

մթերքի արտադրության և վերամշակման, ինչպես նաև վայրի բույսերի մթերման բնագավառներում 

Կատարման չափանիշներ 

1) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսության վարման համակարգը գյուղատնտեսական նշանակության 

բույսերի վեգետացիայի տարբեր փուլերում, 

2) ճիշտ է բնութագրում օրգանական գյուղատնտեսությունում կիրառվող ագրոտեխնիկային ներկայացվող պահանջները,

  

3) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսությունում կիրառվող նորմատիվային պահանջները՝ վայրի բույսերի 

հավաքման ու մթերման նկատմամբ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում բուսական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների օրգանական արտադրությանը և 

վերամշակմանը ներկայացվող պահանջները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական բուսաբուծության վարման գործընթացում կենսաբազմազանության և 

ագրոէկոհամակարգերի պահպանման անհրաժեշտությունը: 

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

կտրվեն հարցեր օրգանական գյուղատնտեսության վարման համակարգի, օրգանական գյուղատնտեսությունում կիրառվող 

ագրոտեխնիկային ներկայացվող պահանջների, վայրի բույսերի հավաքման ու մթերման նկատմամբ կիրառվող 

նորմատիվային պահանջների, օրգանական բուսաբուծության վարման գործընթացում կենսաբազմազանության և 

ագրոէկոհամակարգերի պահպանման անհրաժեշտության վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողը 

կիրականացնի բուսական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների օրգանական արտադրություն և վերամշակում:  

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 օրգանական գյուղատնտեսության վարման համակարգը գյուղատնտեսական նշանակության բույսերի 

վեգետացիայի տարբեր փուլերում, 

 օրգանական գյուղատնտեսությունում կիրառվող ագրոտեխնիկային ներկայացվող պահանջները, 

 վայրի բույսերի հավաքման ու մթերման նկատմամբ կիրառվող նորմատիվային պահանջները, 

 բուսական ծագման գյուղատնտեսական մթերքների օրգանական արտադրությանը և վերամշակմանը 

ներկայացվող պահանջները, 

  օրգանական բուսաբուծության վարման գործընթացում կենսաբազմազանության և ագրոէկոհամակարգերի 

պահպանման անհրաժեշտությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

տարբեր ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր, օրգանական 

գյուղատնտեսության վարման նորմատիվներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական պարապմունք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 
Ներկայացնել օրգանական արտադրանքի մակնշման և արտաքին ապրանքաշրջանառությանը ներկայացվող հիմնական 

պահանջները 

Կատարման չափանիշներ 

1) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական որակի կառավարման և հավաստագրման համակարգերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսության տեղական և միջազգային իրավական կարգավորումներն ու 

սերտիֆիկացման համակարգը, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում «էկոլոգիական», «էկոլոգիապես մաքուր», «բիոլոգիական» և «անցումային շրջանի օրգանական 

արտադրանք» տերմինները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման և արտահանման պահանջները: 

 



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

կտրվեն հարցեր օրգանական որակի կառավարման և հավաստագրման համակարգերի, օրգանական 

գյուղատնտեսության տեղական և միջազգային իրավական կարգավորումների ու սերտիֆիկացման համակարգի, 

«էկոլոգիական», «էկոլոգիապես մաքուր», «բիոլոգիական» և «անցումային շրջանի օրգանական արտադրանք» 

տերմինների, օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման և արտահանման պահանջների վերաբերյալ: 

Գործնական առաջադրանքի միջոցով ուսանողը կտարբերակի օրգանական պիտակները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 օրգանական որակի կառավարման և հավաստագրման համակարգերը, 

 օրգանական գյուղատնտեսության տեղական և միջազգային իրավական կարգավորումներն ու սերտիֆիկացման 

համակարգը, 

 «էկոլոգիական», «էկոլոգիապես մաքուր», «բիոլոգիական» և «անցումային շրջանի օրգանական արտադրանք» 

տերմինների մեկնաբանում: 

 оրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման և արտահանման պահանջները:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

տարբեր ուսումնական ու ցուցադրական նյութեր, ուսումնամեթոդական գրականություն, տեսանյութեր, օրգանական 

արտադրանքին ներկայացվող պահանջների որոշումներ  և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական պարապմունք՝ 6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ կառավարման ձևերի և սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներ, դրանք 

գործնականում կիրառելու կարողություններ։  

 



Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         36 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  36 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները, 

2) ներկայացնի կառավարչի գործունեությունը, 

3) կառավարի աշխատակիցների գործունեությունը, 

4) տիրապետի ինքնակառավարման սկզբունքներին։ 

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

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, գործառույթները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման եզրույթները, 

2) ներկայացնում է կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, 

3) ներկայացնում է կառավարման գործառույթները, 

4) ներկայացնում է կառավարման ձևերը, 

5) ներկայացնում է կառավարման ռեսուրսները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գրավոր հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն մի շարք հարցեր 

կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքների, գործառույթների, եզրույթների, ձևերի և ռեսուրսների վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կառավարման գործընթացի հիմնական սկզբունքները, 

 կազմակերպության կառավարման խնդիրները, ֆունկցիաները, 

 կառավարման ոճերը, դրանց առանձնահատուկ գծերը, 

 կառավարման ռեսուրսները: 

 



Արդյունքի ձեռքբերումը հիմնված կլինի սահմանված կատարման բոլոր չափանիշների վրա, որի համար ուսանողը պետք է 

անսխալ պատասխանի տրված հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Ուսուցման 

ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կառավարչի գործունեությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կառավարիչի դերը, 

2) բնութագրում է կառավարման մակարդակները, 

3) բնութագրում է կառավարիչի վերաբերմունքը աշխատակիցների նկատմամբ, 

4) կազմում է աշխատանքային պլան, սահմանում և իրականացնում նպատակը: 

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

կտրվեն մի շարք հարցեր կառավարչի գործունեության, կառավարման մակարդակների վերաբերյալ: Կհանձնարարվի 

կազմել պայմանական ընկերության արտադրության համար պայմանական աշխատանքային պլան և կազմակերպել դրա 

իրականացումը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կառավարչի դերը և կառավարման մակարդակները, 

 կառավարչին անհրաժեշտ անձնական որակները, 

 աշխատանքային պլանի կազմման և իրագործման սկզբունքները: 

Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կազմում և ներկայացնում 

աշխատանքային պլանը, սահմանում նպատակը և հիմնավորում է դրա իրատեսական լինելը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման, գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն 

իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում 

կբերվեն իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ:  

 



Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  12 ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կառավարել աշխատակիցների գործունեությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթները, 

2) կատարում է աշխատանքի բաժանում, 

3) ներկայացնում է մարդկային ռեսուրսի դերը, նշանակությունը, հասկացությունը, զարգացման կարևորությունը, 

4) ներկայացնում է մարդկային ռեսուրսի մոտիվացման, շահագրգռման անհրաժեշտությունը, ձևերը, մեթոդները, 

5) կատարում է արդյունքների չափում և գնահատում, 

6) ներկայացնում է աշխատակիցների զարգացմանն ուղղված վերապատրաստման ձևրը, 

7) կազմում է աշխատանքի նկարագրությունը: 

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

Կհանձնարարվի կազմել պայմանական ընկերության արտադրության տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցների 

համար աշխատանքի նկարագրություն, առաջադրված իրավիճակում իր ենթակայության ներքո գտնվող 

աշխատակիցների համար կատարել աշխատանքի բաժանում, ըստ սահմանված աշխատանքային պլանի իրականացնել 

արդյունքների չափում և գնահատում: 

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 մարդկային ռեսուրսի կառավարման հիմնական դրույթները, 

 աշխատանքի բաժանման սկզբունքները,  

 մարդկային ռեսուրսի դերը, նշանակությունը, հասկացությունը, զարգացման կարևորությունը, 

 մոտիվացման, շահագրգռման անհրաժեշտությունը, ձևերը, մեթոդները, 

 արդյունքների չափման և գնահատման եղանակները, 

 աշխատակիցների վերապատրաստումների անհրաժեշտությունը, կարևորությունը և ձևերը, 

 աշխատանքի նկարագիր կազմելու եղանակները: 

 



Արդյունքը համարվում է ձեռք բերված, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հիմնական հարցերին, կազմում և 

ներկայացնում է առաջադրանքը` հիմնավորելով այն: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Կկազմակերպվեն 

իրավիճակային և դերային խաղեր՝ առավելագույնս նմանեցված աշխատանքային իրավիճակին: Ուսուցման ընթացքում 

կբերվեն իրական աշխատանքային փորձի օրինակներ:  

Ուսուցման ընթացքում օգտագործվելու են ուսումնամեթոդական գրականություն և ուսուցման տեխնիկական միջոցներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  10 ժամ 

գործնական աշխատանք` 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ինքնակառավարման սկզբունքներին 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «ինքնակառավարում» հասկացողությունը, ինքնակառավարման համակարգի ուղղությունները. 

2) կիրառում է անձնական աշխատանքի տեխնիկայի հմտությունները, 

3) կիրառում է ղեկավարի աշխատանքի նորմավորման մեթոդները, 

4) պլանավորում և վերահսկում է ժամանակային ռեսուրսների օգտագործումը, 

5) վերլուծում է իր աշխատանքային ժամերի ծախսերը, կարողանում է կրճատել ժամանակի կորուստները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումը կատարվում է գործնական առաջադրանքների և իրավիճակային խնդիրների միջոցով: 

ՈՒսանողին կառաջադրվի պայմանական իրավիճակ, որի ժամանակ ուսանողը ցուցաբերում է ինքնակառավարման 

դրսևորումներ՝ կարողանալով պլանավորել իր ժամանակը, հանձնարարությունների կատարման հաջորդականությունը, 

մշակում է իր աշխատանաքի տեխնիկան, նորմավորում աշխատանաքը, նվազեցնում ժամանակային և աշխատանքային 

արդյունքների կորստի (ռիսկի) հավանականությունը։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 ինքնակառավարման սկզբունքները, 

 աշխատանքի պլանավորում և ժամանակի կառավարում: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է կատարում տրված 

առաջադրանքը: 

 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է տեսական ուսուցման և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է 

ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`  2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-012 

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

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

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

սկզբունքները, այնպես էլ բիզնես գործունեությունը կարգավորող իրավական դաշտի առանձնահատկությունները:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝ 22 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 50 ժամ 

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

պետք չեն: Մյուս ուսումնառության արդյունքների ուսումնասիրությունը նպատակահարմար է իրականացնել որոշակի 

մասնագիտական մոդուլներ յուրացնելուց հետո, որպեսզի դրանց գործնական ձեռքբերումները օգտագործվեն 

համապատասխան ծրագրեր մշակելու համար:  

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը, 

2) ներկայացնի կազմակերպության ստեղծման և գրանցման կարգը, կառավարման գործընթացը, 

3) կատարի շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ, 

4) բնութագրի կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատի օգտագործման արդյունավետությունը, 

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

6) մշակի բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր, 

 



7) հաշվի հարկեր, տուրքեր, կազմի ֆինանսական հաշվետվություններ: 

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

մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիմնավորված բիզնես-գաղափարի ձևավորման գործընթացը 

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

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

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

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

5) բիզնես-գաղափարի էությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

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

7) ըստ իրավիճակների հիմնավորում է ձևավորված բիզնես-գաղափարները, 

8) բիզնես-գաղափարի տարբերակի գնահատումը ճիշտ է: 

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

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

հասկացությունների վերաբերյալ ուսանողների յուրացրած գիտելիքների մակարդակը, իսկ գործնական 

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

որոշակիացնում են իրենց նախընտրած գործունեության տեսակը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

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

 Բիզնես-գաղափարի իրատեսությունը հիմնավորող ցուցիչները: 

 Օրենսդրական դաշտի պահանջները հաշվի առնելու կարևորությունը: 

 Գործարար միջավայրի օբյեկտիվ գնահատման կարևորությունը և մոտեցումները: 

 Սեփական գործարար հնարավորությունների բացահայտումը և անաչառության կարևորությունը: 

 Բիզնես-գործունեության համար նախընտրելի ոլորտի ընտրությունը: 

 



 Տեսլականի, նպատակի և ռազմավարության հստակ և հիմնավորված ձևակերպումը:  

 Վերջնական բիզնես-գաղափարի գնահատումը: 

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

եզրահանգումներ անելու ունակություն, իսկ գործնական առաջադրանքների ընթացքում ներկայացնում է տվյալ 

իրավիճակում առավել նախընտրելի ու հիմնավորված լուծումներ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Պարապմունքների 

անհրաժեշտ փուլերում անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան՝ հետագա քննարկման ուղղությունները ձևավորելու 

համար: 

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

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

ռազմավարության ուսուցողական ձևակերպումներ՝ նաև ոչ հստակ ձևակերպված: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

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

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

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

3) կազմակերպության ստեղծման քայլերի հաջորդականությունը ճիշտ է մեկնաբանում, 

4) կազմակերպության ստեղծման համար պահանջվող փաստաթղթերի ձևավորումը ճիշտ է, 

5) կառավարման ֆունկցիոնալ բաժինների ձևավորման մոտեցումները ճիշտ են, 

6) աշխատատեղերի ձևավորման և պարտականությունների բաշխման մոտեցումները հիմնավոր են, 

7) աշխատողների ընտրության կարգը հիմնավոր է, 

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

9) կնքվելիք պայմանագրերի կազմը և բովանդակությունը իրավաբանորեն ճիշտ է, 

10) կառավարման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները հիմնավոր են: 

 



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

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

կառավարման առանձնահատկությունների վերաբերյալ ուսանողի գիտելիքները, իսկ գործնական 

հանձնարարությունների միջոցով ուսանողը պետք է տրված պայմաններին համապատասխան կազմի տարբեր 

փաստաթղթեր: Գործնական հանձնարարությունները նպատակահարմար է առաջադրել ըստ ուսուցման փուլերի: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Կազմակերպության հասկացությունը և բնութագիրը:  

 Կազմակերպությունների տիպերը, դրանց բնութագրիչ առանձնահատկությունները: 

 Կազմակերպությունների ստեղծման ու գրանցման կարգը: 

 Գործընթացի օրենսդրական կարգավորումը:Կազմակերպության կանոնադրությունը: 

 Կառավարման ապարատի կառուցվածքը, ստորաբաժանումները: 

 Կառավարման բաժինների առանձնացման սկզբունքները: 

 Աշխատանքի բաժանման անհրաժեշտությունը, աշխատատեղերի ձևավորման մոտեցումները տարբեր մեծության 

կազմակերպություններում: 

 Կազմակերպության փաստաթղթային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը, փաստաթղթերի ձևավորման 

կարգը: 

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

էական թերություններով, իսկ գործնական առաջադրանքները տրված պայմաններին համապատասխան կատարվում է 

ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

անհրաժեշտ է կիրառել առանձին իրավիճակների խմբային քննարկումներ: 

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

կազմակերպություններում աշխատանքի բաժանման, աշխատողների ֆունկցիաների սահմանման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել շուկայի հետազոտման և գնահատման գործողություններ 

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

2) շուկայի հետազոտման անհրաժեշտությունը հիմնավորում է, 

3) շուկայի հետազոտման հիմնական ուղղությունները բացահայտում է, 

4) շուկայի հետազոտման գործընթացի փուլերը ճիշտ է բնութագրում, 

5) ըստ փուլերի շուկայի հետազոտման մեթոդների ընտրությունը հիմնավոր է, 

6) շուկայական պահանջարկի ծավալի բացահայտման մոտեցումները ճիշտ են, 

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

8) շուկայական մրցակցության գնահատումը հիմնավոր է, 

9) շուկայի հատվածավորումը իրատեսական է, 

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

11) մարքեթինգային ռազմավարության մշակման մոտեցումները հիմնավորված են:  

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

հանձնարարությունների հիման վրա: Թեստերի միջոցով ստուգվելու է շուկայի վերաբերյալ հիմնական 

հասկացությունների ճիշտ ընկալման ուսանողի կարողությունը, իսկ գործնական առաջադրանքների միջոցով նա 

կատարելու է իրավիճակին համապատասխան եզրահանգումներ /հնարավորության դեպքում կարող են օգտագործվել 

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

քննարկել խմբում: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Շուկայի բնութագիրը: Շուկայի հետազոտության անհրաժեշտությունը և հիմնական ուղղությունները: 

 Շուկայի հետազոտության գործընթացը: 

 Շուկայական պահանջարկի գնահատումը: 

 Շուկայի վրա ազդող գործոնները, գնորդի վարքագիծը: 

 



 Մրցակցություն, դրա գնահատումը: 

 Շուկայի հատվածավորումը: 

 Մարքեթինգի 4 և 7 P-երը:  

 Մարքեթինգային ռազմավարության էությունը և մշակման կարևորությունը: 

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

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

արձագանքելու ունակություններ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ընթացքում ըստ իրավիճակների անհրաժեշտ է կիրառել մտագրոհի տեխնիկան: 

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

առավել հիմնավորված լուծումների օրինակներ, գործնական կիրառություն ունեցող փաստաթղթերի նմուշներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Բնութագրել կազմակերպության ռեսուրսները և գնահատել օգտագործման արդյունավետությունը 

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

2) կազմակերպության ռեսուրսների խմբերի միջև օպտիմալ հարաբերակցության ապահովման անհրաժեշտությունը 

հիմնավորում է, 

3) նյութական ռեսուրսների խմբերի տնտեսագիտական բնութագրերը ճիշտ են, 

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

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

մեխանիզմը ճիշտ է ներկայացնում, 

6) ֆինանսական ռեսուրսների հետ կապված հասկացությունների բացատրությունը ճիշտ է, 

7) ֆինանսական ռեսուրսների համալրման աղբյուրների առանձնահատկությունները ճիշտ է մեկնաբանում, 

8) ռեսուրսների պահանջվելիք մեծության հաշվարկման մոտեցումները հիմնավոր են, 

 



9) հիմնական կապիտալի առանձին խմբերի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և 

արդյունքների գնահատումը ճիշտ է, 

10) շրջանառու կապիտալի օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների գնահատումը 

ճիշտ է, 

11) աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկը և արդյունքների 

գնահատումը ճիշտ է, 

12) ռեսուրսների օգտագործման վերաբերյալ պարզ վերլուծական գործողությունները և ըստ արդյունքների 

եզրահանգումները հիմնավոր են: 

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

ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է ըստ ռեսուրսների տարբեր խմբերի հաշվել առավել ընդհանուր նշանակություն 

ունեցող ցուցանիշները: Նպատակահարմար է գործնական առաջադրանքները հանձնարարել փուլերով՝ ըստ ռեսուրսների 

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

լուծումների սեփական տարբերակները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Կազմակերպության ռեսուրսների ընդհանուր բնութագիրը:  

 Նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսներ, դրանց կազմը:  

 Հիմնական կապիտալ և շրջանառու կապիտալ: Ֆինանսական ռեսուրսներ: 

 Ռեսուրսների մեծությունը բնութագրող ցուցանիշները:  

 Ռեսուրսների օգտագործման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշները: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ 

 



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

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

2) տարբերակում է ծախսերի խմբերը, 

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

4) ծախսերի տարբեր խմբերի հաշվապահական ձևակերպումները ճիշտ են, 

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

հիմնավոր է ներկայացնում, 

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

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

8) հաշվում է ապրանքի կամ ծառայության միավորի ինքնարժեքը, 

9) ինքնարժեքի իջեցման հնարավորությունները ճիշտ է գնահատում, 

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

11) անհատական գնից շուկայական գնի անցման տրամաբանությունը բացատրում է: 

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

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

դրանց հաշվարկներ և որոշել ինքնարժեքն ու գինը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

Արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների մատուցման հետ կապված ծախսերի հասկացությունը: 

ՈՒղղակի և անուղղակի ծախսեր, կայուն և փոփոխական ծախսեր: 

 Ծախսերի մեծության հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

 Ծախսերի հաշվապահական ձևակերպման կարգը: 

 Անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումը: 

 Միավորի ինքնարժեքի ծախսային հոդվածները: 

 Ինքնարժեքի հաշվարկը: 

 



 Շահույթի նորմայի հասկացությունը և կիրառումը: 

 Արտադրանքի գնի մեծության հաշվարկը:  

 Անհատական գնից շուկայական գնին անցման գործընթացը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, գործնական հանձնարարությունների փաթեթներ, հաշվարկների 

կատարման ընթացքում օգտագործվող օրինակելի ձևաթղթեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Մշակել բիզնես պլան և գործողությունների ծրագիր 

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

2) բիզնես պլանի բաժինների բովանդակության մեկնաբանությունները ճիշտ են, 

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

ներկայացնում, 

4) ճիշտ է կատարում SWOT վերլուծություն, 

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

6) բիզնես պլանով նախատեսվող միջոցառումները հիմնավորված են, 

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

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

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

հիմնավոր են: 

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

նախատեսված բիզնես գործունեության վերաբերյալ բոլոր հայտնի տեղեկությունները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 



 Բիզնես պլանի բովանդակությունը և բաժիններում ներառվող հարցերը:  

 Բիզնես պլանի կազմման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, դրանց աղբյուրները: 

 SWOT վերլուծության արդյունքների կիրառումը պլանը կազմելու ժամանակ: 

 Բիզնես պլանի կատարման գործողությունների ծրագիրը, դրա կազմման մոտեցումները: 

 Գործողությունների ժամանկացույցը: 

 Պլանի կատարման հնարավոր ռիսկերը, դրանց հաղթահարման միջոցառումները: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

բիզնես պլանի բովանդակությանը համապատասխան ձևաթղթեր, մեթոդական հանձնարարականներ, պլանը կազմելու 

համար օգտագործվող ելակետային տվյալներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Հաշվել հարկեր, տուրքեր, կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ 

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

2) հարկային օրենսդրության հիմնական հասկացությունները ճիշտ է բացատրում, 

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

կատարում, 

4) հարկերի և տուրքերի մեծությունը ճիշտ է հաշվարկում, 

5) հարկերի վճարման ժամկետների գնահատումը համապատասխանում է օրենսդրության պահանջներին, 

6) ֆինանսական հաշվետվությունների կազմը ճիշտ է ներկայացնում, 

7) անհրաժեշտ ֆինանսական հաշվետվությունները ճիշտ է լրացնում, 

8) ստուգումների իրականացման իրավական ակտերի պահանջները ճիշտ է բացատրում, 

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

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

 



ՈՒսանողներին հանձնարարվելու է հաշվել հարկերի և տուրքերի գումարները, լրացնել ֆինանսական 

հաշվետվություններ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերի և տուրքերի տեսակները, դրանց տնտեսական 

նշանակությունը:  

 Հարկային օրենսդրության հիմնական դրույթները: 

  Հարկերի հաշվարկման կարգը և դրույքաչափերը: 

  Հարկատուների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության պահանջների պահպանման համար:  

 Ֆինանսական հաշվետվությունների տեսակները, հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման կարգը:  

 Ստուգումների անցկացումը, կարգը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

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

հաշվետվությունների ձևաթղթեր, հաշվարկները կատարելու համար օգտագործվող ելակետային նյութերի փաթեթներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել կաթիլային ոռոգման հիմնական հասկացությունների ու սկզբունքների հետ, 

տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ կաթիլային ոռոգման համակարգերի կառուցվածքի, դրա առանձին հանգույցների 

փոխդասավորվածության ու բնութագրիչների վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել բավարար կարողություններ այդ 

գիտելիքները աշխատանքային մասնագիտական գործընթացում հստակորեն կիրառելու համար:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝    34 ժամ, 

 



գործնական աշխատանք՝  20  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-005 «Հողերի ոռոգում» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման էությունը և սկզբունքները, 

2) ներկայացնի  կաթիլային ոռոգման համակարգերի տեխնիկական կառուցվածքը, 

3) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման դեպքում հողի խոնավացման օրինաչափությունները, 

4) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի որակական ցուցանիշները, 

5) ներկայացնի ոռոգման տեխնոլոգիաները պաշտպանված գրունտում: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման էությունը և սկզբունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման գործընթացի համաշխարհային ու հայրենական փորձը և ներկա 

կարգավիճակը,  

2) ճիշտ ներկայացնում և մեկանաբանում է կաթիլային ոռոգման էությունը, 

3) բնութագրում է կաթիլային ոռոգման գործընթացի առավելությունները, 

4) բնութագրում է կաթիլային ոռոգման գործընթացի թերությունները, 

5) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման կիրառման առանձնահատկությունները և պայմանները, 

6) գնահատում և մեկանաբանում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի և դետալների արտադրության հնարավոր 

առաջնայնությունը համաշխարհային շուկայում:  

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

կտրվեն հարցեր կաթիլային ոռոգման գործընթացի պատմության, ներկա կարգավիճակի, կիրառման 

առանձնահատկությունների և պայմանների վերաբերյալ: Գործնական առաջադրանքների ժամանակ ուսանողին 

կհանձնարարվի գնահատել, տարբերակել համաշխարհային շուկայում գոյություն ունեցող կաթիլային ոռոգման 

համակարգերի դետալները և մեկնաբանել դրանց առաջնայնությունը համաշխարհային շուկայում:  

 



Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման պատմությունը և ներկա կարգավիճակը, 

 կաթիլային ոռոգման էությունը, 

 կաթիլային ոռոգման առավելություններն ու թերությունները, 

 կաթիլային ոռոգման առանձնահատկությունները և կիրառման պայմանները, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի առաջնայնության հնարավոր տարբերակները: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6   ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերի տեխնիկական կառուցվածքը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի տեխնիկական սխեման, 

2) ճիշտ ներկայացնում է բաժանարար և ջրման ցանցերի փոխադարձ դասավորվածությունը, դրանց տեխնիկական 

հագեցվածությունը, 

3) թվարկում է գլխային հանգույցի առանձին տարրերը և բնութագրում է յուրաքանչյուրի ֆունկցիոնալ նշանակությունը: 

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

կտրվեն հարցեր կաթիլային ոռոգման համակարգերի կառուցվածքի, սխեմայի դասավորվածության և առանձին տարրերի 

ֆունկցիոնալ նշանակության վերաբերյալ, կհանձնարարվի կատարել առանձին հանգույցների հաշվարկներ:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի սխեման, 

 բաժանարար և ջրման ցանցերի դասավորվածությունը, 

 բաժանարար և ջրման ցանցերի տեխնիկական հագեցվածությունը, 

 



 գլխային հանգույցի առանձին տարրերի բնութագրումը,  

 գյխային հանգույցի առանձին տարրերի ֆունկցիոնալ նշանակությունը: 

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, առանձին սարքավորումների և դետալների 

տեխնիկական անձնագրեր և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման դեպքում հողի խոնավացման օրինաչափությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է հողի խոնավացման ուրվագիծն՝ ըստ հողի մեխանիկական կազմի, 

2) բնութագրում է հողի խոնավացման ուրվագծի ձևավորումը՝ պայմանավորված կաթոցիկների դասավորվածությամբ և 

արտադրողականությամբ, 

3) ճիշտ է առաջադրում կաթիլային ոռոգմամբ ջրման տեխնիկայի նպատակահարմար պարամետրերը:  

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

հողի մեխանիկական կազմից, կաթոցիկների քանակից և դասավորությունից՝ ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել 

հողի խոնավացման ուրվագիծը և առաջադրել ջրման տեխնիկայի նպատակահարմար պարամետրերը:     

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 հողի խոնավացման ուրվագիծն ըստ հողի մեխանիկական կազմի, 

 հողի խոնավացման ուրվագծի ձևավորումը ըստ կաթոցիկների դասավորվածության և արտադրողականության, 

 կաթիլային ոռոգմամբ ջրման նպատակահարմար պարամետրերը:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

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

 



ռեսուրսները ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական և լաբորատոր փորձերի 

ուղեցույցներ և այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        6  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի որակական ցուցանիշները 

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է կաթիլային ոռոգման համար ջրի քիմիական հատկությունների նկատմամբ պահանջները, 

2) սահմանում է կաթիլային ոռոգման համար ջրի մեխանիկական հատկությունների նկատմամբ պահանջները, 

3) առաջարկում է ջրի որակի բարելավման ուղիները: 

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

կտրվեն հարցեր կաթիլային ոռոգման համար անհրաժեշտ ջրի որակական ցուցանիշների վերաբերյալ, կհանձնարարվի 

գնահատել ջրի պիտանելիությունը ոռոգման համար և առաջարկել ջրի որակի բարելավման ուղիներ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 ջրի քիմիական և մեխանիկական հատկությունների նկատմամբ պահանջները կաթիլային ոռոգման համար, 

 ջրի պիտանելիության գնահատում տարբեր ցուցանիշներով, 

 ջրի որակի բարելավման ուղիներ:  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, ջրի որակի նորմատիվներ, մեթոդական ձեռնարկներ և այլն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        8  ժամ 

գործնական աշխատանք`  4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ոռոգման տեխնոլոգիաները պաշտպանված գրունտում 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ոռոգման տեխնոլոգիաները պաշտպանված գրունտում, 

2) ներկայացնում է մակերեսային ոռոգման առանձնահատկությունները, 

 



3) ներկայացնում է պաշտպանված գրունտում կաթիլային ոռոգման անհրաժեշտությունը և առավելությունները, 

4) ներկայացնում է պաշտպանված գրունտում որոշ մշակաբույսերի ոռոգումն անձրևացման (ցողարկման, 

մառախլագոյացման) եղանակով, 

5) ներկայացնում է պաշտպանված գրունտում ոռոգման կոմբինացված եղանակի առանձնահատկությունները։ 

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

կտրվեն հարցեր պաշտպանված գրունտում ոռոգման տեխնոլոգիաների, ոռոգման տարբեր ձևերի անհրաժեշտության, 

դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ, կհանձնարարվի կատարել ոռոգման տարբեր եղանակների համար 

անհրաժեշտ ջրի ծախսի հաշվարկները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 ոռոգման տեխնոլոգիաները պաշտպանված գրունտում, 

 մակերեսային ոռոգման առանձնահատկությունները, 

 կաթիլային ոռոգման առանձնահատկությունները, 

 անձրևացման եղանակով ոռոգման առանձնահատկությունները,  

 ոռոգման կոմբինացված եղանակի առանձնահատկությունները:   

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, ուղեցույցներ, մեթոդական ցուցումներ և այլն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        8  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող 

սարքերի ու սարքավորումների վերաբերյալ, ծանոթացնել դրանց տարատեսակների, կառուցվածքի, աշխատանքի 

 



սկզբունքի հետ, ձևավորել կարողություններ դրանք գործնականում կիրառելու ուղղությամբ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝   36     ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 36   ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-007 «Էլեկտրատեխնիկա, 

էլեկտրոնիկա և ավտոմատացում» և ԿՀՄՇ-5-20-013 «Կաթիլային ոռոգման համակարգեր» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգի ընդհանուր նկարագիրը, օգտագործվող սարքերն ու 

սարքավորումները և կիրառության նշանակությունը, 

2) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող պոմպային տեղակայանքները, պոմպերը, դրանց 

տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

3) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող ֆիլտրակայանները, ֆիլտրերը, դրանց տիպերը, 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

4) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող պարարտացման հանգույցները, բաղկացուցիչ 

մասերը, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

5) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող չափիչ և օժանդակ սարքերը, դրանց տիպերը, 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

6) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող ավտոմատ կառավարման սարքավորումները, 

դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի ընդհանուր նկարագիրը, օգտագործվող սարքերն ու սարքավորումները և 

կիրառության նշանակությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի ընդհանրական սխեման, 

 



2) թվարկում և բնութագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող սարքերն ու սարքավորումները, 

3) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում գործող յուրաքանչյուր սարքի կամ ու սարքավորման 

գործնական նշանակությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգի ընդհանուր նկարագրի, ոռոգման համակարգում օգտագործվող սարքեր-

սարքավորումների, դրանց գործնական կիրառության վերաբերյալ:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի սխեման, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող սարքերն ու սարքավորումները, 

 սարքեր-սարքավորումների կիրառությունն ու գործնական նշանակությունը:  

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, ուղեցույցներ, սխեմաներ, առանձին սարքերի կամ սարքավորումների տեխնիկական անձնագրեր և 

այլն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող պոմպային տեղակայանքները, պոմպերը, դրանց 

տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը  

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է պոմպային տեղակայանքի ընդհանուր հասկացությունները, բնութագրիչները, 

2) սահմանում է պոմպերի աշխատանքի հիմնական պարամետրերը, 

3) տարբերակում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող պոմպերի տիպերը, 

4) ներկայացնում է նշված պոմպերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը,  

5) առաջադրված պարամետրերով ընտրում է պոմպի մակնիշը, 

6) ներկայացնում և մեկնաբանում է պոմպերի համատեղ աշխատանքը (զուգահեռ և հաջորդական), 

 



7) ճիշտ մեկնաբանում է պոմպի աշխատանքի ռեժիմի կարգավորման մեթոդները, 

8) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում պոմպերի կիրառման պայմանները և գործնական 

նշանակությունը: 

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

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգերում կիրառվող պոմպային տեղակայանքների, պոմպերի տիպերի, կառուցվածքի, 

աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ, կհանձնարարվի  ընտրել պոմպի մակնիշը, բացատրել դրանց գործնական 

կիրառությունը, սահմանել տեխնիկական պարամետրերը, ։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 պոմպային տեղակայանք, 

 պոմպերի աշխատանքի հիմնական պարամետրերը,  

 պոմպերի տիպերը կաթիլային ոռոգման համակարգում, 

 պոմպերի կառուցվածը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

 պոմպի մակնիշի ընտրությունը,  

 պոմպի համատեղ աշխատանքը և ռեժիմի կարգավորման մեթոդները, 

 պոմպերի կիրառման պայմանները, 

 պոմպերի գործնական նշանակությունը։  

Արդյունքի յուրացումը դրական է համարվում, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է 

կատարում գործնական առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, գծագրեր, փաստաթղթեր, 

բնապահպանական և անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, պոմպերի սխեմաներ և 

տեղեկագրեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          12  ժամ 

գործնական աշխատանք`   12 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 3 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող ֆիլտրակայանները, ֆիլտրերը, դրանց տիպերը, 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճշտորեն սահմանում է ջրի մեխանիկական հատկությունների նկատմամբ կաթիլային ոռոգման պահանջները, 

2) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում ֆիլտրակայանների կիրառման պայմանները և գործնական 

նշանակությունը, 

3) թվարկում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող ֆիլտրերի տիպերը, 

4) ներկայացնում է ավազակոպճային ֆիլտրերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

5) ներկայացնում է ցանցային և սկավառակային ֆիլտրերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական 

պարամետրերը, 

6) ներկայացնում է հիդրոցիկլոնների կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

7) ներկայացնում է անընդհատ գործողության, ինքնամաքրվող ֆիլտրերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

տեխնիկական պարամետրերը, 

8) ներկայացնում և հիմնավորում է ֆիլտրակայաններում տարբեր տիպի ֆիլտրերի փոխգործակցությունը կախված 

ջրաղբյուրից և ջրի որակից: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգերում կիրառվող ֆիլտրակայանների, ֆիլտրերի, դրանց կառուցվածքի, 

աշխատանքի սկզբունքի, տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման պահանջները ջրի մեխանիկական հատոկությունների նկատմամբ, 

 ֆիլտրակայանների և ֆիլտերի օգտագործումը կաթիլային ոռոգման ժամանակ, 

 տարբեր տիպի ֆիլտրերի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

 ֆիլտրերի փոխգործակցությունը` կախված ջրաղբյուրից և ջրի որակից: 

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

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

 



ռեսուրսները ուսումնական նյութեր, մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, գծագրեր, փաստաթղթեր, 

տեղեկագրեր , ֆիլտրերի տեխնիկական անձնագեր և այլն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող պարարտացման հանգույցները, բաղկացուցիչ մասերը, 

դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 

1) ճիշտ մեկանաբանում և գնահատում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում պարարտացման գործընթացի 

հնարավորությունները և գործնական նշանակությունը, 

2) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգ պարարտանյութերը ներմուծող սարքավորումները, բնութագրում է 

այդ սարքավորումները, ներկայացնում կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

3) ճիշտ ներկայացնում է պարարտացման հանգույցի առանձին դետալների փոխդասավորվածությունը կաթիլային 

ոռոգման համակարգերում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգերում կիրառվող պարարտացման հանգույցների բաղկացուցիչ մասերի, տիպերի, 

կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքի, տեխնիկական պարամետրերի վերաբերյալ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգում պարարտացման գործընթացի հնարավորությունները և գործնական 

նշանակությունը, 

 պարարտանյութերը ներմուծող սարքավորումներ, դրանց սարքավորումները, կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, 

 պարարտացման հանգույցի առանձին դետալների փոխդասավորվածությունը։ 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, առանձին սարքավորումների տեխնիկական անձնագրեր, տարբեր 

 



պարարտանյութերի վերաբերյալ դիդակտիկ նյութեր, աղյուսակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող չափիչ և օժանդակ սարքերը, դրանց տիպերը, 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) թվարկում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող չափիչ և օժանդակ սարքերը, 

2) ներկայացնում և բնութագրում է համակարգում օգտագործվող ճնշման չափիչ սարքերը, դրանց տիպերը, 

տեխնիկական պարամետրերը, 

3) ներկայացնում և բնութագրում է համակարգում օգտագործվող ջրաչափ-հաշվիչ սարքերը, դրանց տիպերը, 

տեխնիկական պարամետրերը, 

4) ներկայացնում և բնութագրում է հողի խոնավության չափիչ սարքերը, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, կիրառման պայմանները, 

5) ներկայացնում և բնութագրում է գումարային գոլորշիացման չափիչ սարքերը, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, 

աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, կիրառման պայմանները, 

6) ներկայացնում և բնութագրում է ոռոգման կաթիլային համակարգերում օգտագործվող օժանդակ սարքերը (ճնշման 

կարգավորիչ, օդահան կափույր, հակադարձ կափույր և այլն), դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի 

սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը, կիրառման պայմանները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգերում կիրառվող չափիչ և օժանդակ սարքերի, դրանց տիպերի, կառուցվածքի, 

աշխատանքի սկզբունքի, տեխնիկական պարամետրերի, կիրառման պայմանների վերաբերյալ։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգում օգտագործվող չափիչ և օժանդակ սարքերը, 

 չափիչ և օժանդակ սարքերի տիպերը, կառուցվածքը, տեխնիկական պարամետրերը, կիրառման պայմանները: 

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

 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, առանձին սարքավորումների տեխնիկական անձնագրեր և 

աշխատանքային ուղեցույցներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող ավտոմատ կառավարման սարքավորումները, դրանց 

տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է ավտոմատ կառավարման սարքավորումների կիրառությունը կաթիլային ոռոգման համակարգերում և 

դրանց գործնական նշանակությունը, 

2) թվարկում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող ավտոմատ կառավարման սարքավորումների 

տիպերը կախված բնութագրիչ պայմաններից, 

3) ներկայացնում և բնութագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում կիրառվող ավտոմատ կառավարման 

սարքավորումներին առընթեր գործող էլեկտրոնային կափույր-փականները, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, 

աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկման միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր ոռոգման համակարգերում կիրառվող ավտոմատ կառավարման սարքավորումների, դրանց առընթեր 

գործող էլեկտրոնային կափույր-փականների, դրանց տիպերի, կառուցվածքի, աշխատանքի սկզբունքի վերաբերյալ։  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներ են. 

 ավոտմատ կառավարման սարքավորումները, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

տեխնիկական պարամետրերը: 

 էլոկտրոնային կափույր-փականներ, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական 

պարամետրերը:  

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

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

 



ռեսուրսները ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, առանձին սարքավորումների տեխնիկական անձնագրեր և 

աշխատանքային ուղեցույցներ, համակարգչային տեխնիկա: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4 ժամ 

գործնական աշխատանք`  4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՄԱՏՈՒՑՈՒՄ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման և 

ջրամատուցման գործընթացի վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝   36    ժամ, 

գործնական աշխատանք՝   36 ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-013 «Կաթիլային ոռոգման 

համակարգեր» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման և ջրամատուցման նկարագիրը, 

բնութագրիչները, 

2) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման աղբյուրները, տեխնիկական 

պահանջները և բացատրել ջրի որակի բարելավման ուղիները, 

3) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման սխեմաները, դրանց կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, առանձին տարրերի տեխնիկական պարամետրերը և կիրառության պայմանները, 

4) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգերում բույսի ջրամատուցման միջոցները, դրանց տիպերը, 

կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը և կիրառության պայմանները: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 1 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման և ջրամատուցման նկարագիրը, 

բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման և ջրամատուցման գործընթացը և 

նշանակությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կաթիլային ոռոգման համակարգի ջրամատակարարման և ջրամատուցման բնութագրիչները, 

3) ճիշտ է բնութագրում կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման և ջրամատուցման առանձին 

կառուցվածքային տարրերը, 

4) ճիշտ է մեկնաբանում կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման և ջրամատուցման տեխնիկական 

միջոցների մոնտաժման բնապահպանական հետևանքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի կամ խմբային քննարկումների միջոցով։ Ուսանողները 

բացահայտելու են կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման և ջրամատուցման գործընթացի 

վերաբերյալ առանցքային հարցերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման և ջրամատուցման գործընթացի էությունը և 

նշանակությունը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի ջրամատակարարման և ջրամատուցման բնութագրիչները  և կառուցվածքը, 

 տեխնիկական միջոցների մոնտաժման բնապահպանական հետևանքները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, ակտիվորեն և գրագետ 

մասնակցում է քննարկումներին, կարողանում է ներկայացնել ջրամատակարարման և ջրամատուցման համակարգերի 

գործընթացի նկարագիրը և բնութագրիչները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, տեսանյութեր, մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6 ժամ 

գործնական աշխատանք`  6 ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման աղբյուրները, տեխնիկական պահանջները և 

բացատրել ջրի որակի բարելավման ուղիները 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման աղբյուրները, 

2) առաջարկում և հիմնավորում է ջրամատակարարման աղբյուրից ջրընդունիչի տարբերակը, 

3) ներկայացնում է ջրի հիմնական հատկությունները, 

4) սահմանում է ջրի որակի նկատմամբ տեխնիկական պահանջները կաթիլային ոռոգման ժամանակ, 

5) առաջարկում է ջրի որակի բարելավման ուղիներ և տեխնիկական միջոցներ, 

6) առաջարկում է ջրի որակի բարելավման տեխնիկական միջոցների ամփոփ սխեմա կաթիլային ոռոգման 

համակարգում որոշակի պայմանների համար: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել  

կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման աղբյուրները, տեխնիկական պահանջները և նշել ջրի որակի 

բարելավման ուղիները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.  

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման աղբյուրների  բնութագիրը, 

 ջրընդունիչի տարբերակի հիմնավորումը,  

 կաթիլային ոռոգման ժամանակ ջրի որակի նկատմամբ տեխնիկական պահանջների սահմանումը,  

 ջրի որակի բարելավման ուղիները և տեխնիկական միջոցները, 

 ջրի որակի բարելավման տեխնիկական միջոցների սխեմայավորում կաթիլային ոռոգման պայմաններում:  

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, տեսանյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ, մշակված 

հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     10  ժամ 

գործնական աշխատանք` 10  ժամ 

 



ՈՒսումնառության արդյունք 3 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման սխեմաները, դրանց կառուցվածքը, 

բաղադրիչները, առանձին տարրերի տեխնիկական պարամետրերը և կիրառության պայմանները 

Կատարման չափանիշներ 1) առաջարկում է կաթիլային ոռոգման համակարգի ջրամատակարարման տեխնիկական սխեման՝ ըստ կոնկրետ 

պայմանների, 

2) թվարկում և տարբերակում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող ջրամատակարարման առանձին 

տարրերը (խողովակներ, ձևավոր մասեր և այլն)՝ ըստ նյութի, միացման ձևի, տեխնիկական պարամետրերի և 

կիրառության պայմանների, 

3) կատարում է տեխնիկական միջոցների և նյութերի ճիշտ ընտրություն, 

4) պարզաբանում է ջրամատակարարման խողովակաշարերի անցկացման առանձնահատկությունները կաթիլային 

ոռոգման համակարգերում, 

5) կազմում է խողովակաշարերի անցկացման շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական քարտ և 

որոշակիացնում է աշխատանքի փուլերը, 

6) մեկնաբանում է շինարարական աշխատանքների ընթացքում բնապահպանական պահանջները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է խմբային քննարկումների միջոցով։ Ուսանողները քննարկելու են կաթիլային 

ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարման սխեմաները, ներկայացնելու են դրանց կառուցվածքը, բաղադրիչները, 

առանձին տարրերի տեխնիկական պարամետրերը և կիրառության պայմանները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի ջրամատակարարման տեխնիկական կոնկրետ սխեմայի ընտրությունը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում օգտագործվող ջրամատակարարման առանձին տարրերի ընտրությունը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում ջրամատակարարման խողովակաշարերի անցկացման 

առանձնահատկությունները, 

 շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական ընփացակարգը՝ բնապահպանական պահանջների 

պահպանամբ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ակտիվորեն և գրագետ մասնակցում է քննարկումներին, կարողանում 

 



է ներկայացնել  ջրամատակարարման սխեմաները, կառուցվածքը, կատարել առանձին տարրերի ընտրություն և նշել 

դրանց կիրառության պայմանները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, տեսանյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ, մշակված 

հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`    10  ժամ 

գործնական աշխատանք`    10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 
Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգերում բույսի ջրամատուցման միջոցները, դրանց տիպերը, կառուցվածքը, 

աշխատանքի սկզբունքը, տեխնիկական պարամետրերը և կիրառության պայմանները 

Կատարման չափանիշներ 1) թվարկում և տարբերակում է կաթիլային ոռոգման համակարգերում բույսին ջրամատուցման միջոցները, 

2) ներկայացնում է գոյություն ունեցող ջրթողների ու կաթոցիկների տիպերը, կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

տեխնիկական պարամետրերը, կիրառման պայմանները, 

3) բնութագրում է ներդրված կաթոցիկներով ճկափողերի և կաթիլային ժապավենների տիպերը, տեխնիկական 

պարամետրերը, կիրառման պայմանները, 

4) կատարում է ջրամատուցման տեխնիկական միջոցի ճիշտ ընտրություն՝ ըստ կոնկրետ իրավիճակի, 

5) կատարում է ջրամատուցման սխեմայի ճիշտ ընտրություն, 

6) կազմում է ջրամատուցման տեխնիկական միջոցների մոնտաժային աշխատանքների տեխնոլոգիական քարտ և 

որոշակիացնում է աշխատանքի փուլերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստային առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ընտրել  

կաթիլային ոռոգման համակարգերում բույսի ջրամատուցման բոլոր բաղադրիչները և կիրառության պայմանները: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են.  

 կաթիլային ոռոգման համակարգերում բույսին ջրամատուցման միջոցները, դրանց տարբերակները, 

 գոյություն ունեցող ջրթողների ու կաթոցիկների ամբողջական ներկայացումը, 

 ներդրված կաթոցիկներով ճկափողերի և կաթիլային ժապավենների համապարփակ բնութագիրը, 

 



 ջրամատուցման տեխնիկական կոնկրետ միջոցի ընտրությունը, 

 ջրամատուցման սխեմայի ընտրությունը, 

 ջրամատուցման տեխնիկական միջոցների մոնտաժային աշխատանքների տեխնոլոգիական քարտերը և 

աշխատանքի փուլերը: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, տեսանյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ, մշակված 

հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          10   ժամ 

գործնական աշխատանք`   10  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-016 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեության համար անհրաժեշտ հիդրավլիկական 

հաշվարկներ կատարելու գործնական հմտություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝    18    ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  36  ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հիդրավլիկայի էությունը, խնդիրները և կառուցվածքը, 

2) կատարի հիդրոստատիկական հաշվարկներ, 

3) կառուցի էներգիայի և պիեզամետրական գծերը, 

4) կատարի խողովակաշարի հաշվարկ: 

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

 



չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հիդրավլիկայի էությունը, խնդիրները և կառուցվածքը 

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է հիդրավլիկայի ուսումնասիրման անհրաժեշտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկայի օրենքների կիրառման առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում հիդրավլիկայի հետազոտման խնդիրները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հիդրավլիկայի հիդրոստատիկա և հիդրոդինամիկա բաժինների բովանդակությունը, 

5) ճիշտ է մեկնաբանում հիդրավլիկայի ուսումնասիրության մեթոդները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և խմբային քննարկումների միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվեն հարցեր հիդրավլիկայի կիրառման ոլորտների վերաբերյալ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հիդրավլիկայի օրենքների կիրառման բնագավառները, 

 հիդրավլիկայի խնդիրների մեկնաբանումը, 

 հիդրավլիկայի բաժինները, 

 հիդրավլիկայի ուսումնասիրության մեթոդները: 

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

հիդրավլիկայի կիրառման բնագավառները, մեկնաբանում է իրավիճակները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, տեսանյութ, մշակված հարցաշար։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         2  ժամ 

գործնական աշխատանք`  2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել հիդրոստատիկական հաշվարկներ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում հեղուկի ֆիզիկական հատկությունները, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում հիդրոստատիկ ճնշման տեսակները, 

3) ճիշտ է մեկնաբանում վակուումի առանձնահատկությունները, 

 



4) ճիշտ է հաշվում հիդրոստատիկ ճնշումը, 

5) ճիշտ է կառուցում ճնշման էպյուրը, 

6) ճիշտ է բացատրում մարմինների լողալու պայմանները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի հաշվել 

հիդրոստատիկ ճնշում և կառուցել ճնշման էպյուրա: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 հեղուկի ֆիզիկական հատկությունները, 

 հիդրոստատիկ ճնշման տեսակները, 

 հիդրոստատիկ ճնշման հաշվում, 

 ճնշման էպյուրի կառուցում, 

 մարմինների լողալու պայմանի մեկնաբանումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը, պատասխանում է առաջադրված  

ընթացիկ հարցերին։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գրենական պիտույքներ, հաշվիչ տեխնիկա։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`   8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կառուցել էներգիայի և պիեզամետրական գծերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեղուկի շարժման ռեժիմները, 

2) ճիշտ է կիրառում հիդրոդինամիկայի հիմնական հավասարումը, 

3) ճիշտ է կառուցում էներգիայի և պիեզամետրական գծերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել հիդրոդինամիկ հաշվարկ, կառուցել էներգիայի և պիեզամետրական գծերը: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝ 

 



 հեղուկի շարժման տեսակները, 

 հիդրոդինամիկայի հիմնական հավասարման կիրառում, 

 էներգիայի և պիեզոմետրական գծերի կառուցում: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գրենական պիտույքներ, հաշվիչ տեխնիկա։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       6    ժամ 

գործնական աշխատանք`  12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել խողովակաշարի հաշվարկ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խողովակների միացման տեսակները, 

2) ճիշտ է հաշվարկում խողովակաշարով անցնող ելքը, 

3) ճիշտ է հաշվարկում հեղուկի էներգիայի կորուստները, 

4) ճիշտ է հաշվարկում հիդրավլիկական հարվածից առաջացած ճնշման բարձրացման չափը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի հաշվել 

խողովակաշարի ելքը, որոշել հեղուկի ճնշման կորուստները և ճնշման բարձրացման չափը հիդրավլիկական հարվածի 

ժամանակ: 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 հեղուկի շարժման ռեժիմները, 

 խողովակաշարի ելքի հաշվարկը, 

 հեղուկի ճնշման կորուստների հաշվարկը, 

 հիդրավլիկական հարվածից առաջացած ճնշման բարձրացման չափի հաշվարկը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքները, պատասխանում է հարցերին։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական, գործնական և լաբորատոր ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է 

ունենալ մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գրենական պիտույքներ, հաշվիչ տեխնիկա։ 

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4   ժամ 

գործնական աշխատանք`   14  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-017 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ տեղանքի հորիզոնական հանույթի, նիվիլիրացման և 

տախեոմետրական հանույթի աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտության մասին, ինչպես նաև ձևավորել նշված 

աշխատանքների կազմակերպման գործնական կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        28 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝ 44 ժամ: 

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի գեոդեզիական ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը և խնդիրները, 

2) նկարագրի գեոդեզիայում իրականացվող հանույթները, կիրառի օգտագործվող գործիքները, 

3) կատարի տեղանքի հորիզոնական հանույթ և ձևակերպի արդյունքները, 

4) կատարի նիվիլիրային հանույթ, 

5) կառուցի գծային կառուցվածքի երկայնական և լայնական կտրվածքները, 

6) կատարի տախեոմետրական հանույթ՝ պահպանելով քայլերի հաջորդականությունը: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գեոդեզիական ուսումնասիրությունների անհրաժեշտությունը և խնդիրները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեկնաբանում է գեոդեզիական ուսումնասիրությունների էությունը և արդյունքների գործնական կիրառման 

կարևորությունը, 

2) բացատրում է գեոդեզիական ուսումնասիրությունների առանցքային խնդիրները, 

 



3) ներկայացնում է երկրագնդի կառուցվածքը գեոդեզիայի տեսանկյունից, 

4) մեկնաբանում է քարտեզների և հատակագծերի կառուցվածքը և կատարման սկզբունքները, 

5) մեկնաբանում է քարտեզի պայմանական նշանները, 

6) բացատրում է մասշտաբը և դրա տեսակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին կհանձնարարվի 

մեկնաբանել որևէ տեղանքի հատակագիծ կամ քարտեզ։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 գեոդեզիայի էության և կիրառման կարևորության մեկնաբանումը, 

 գեոդեզիական ուսումնասիրությունների առանցքային խնդիրները, 

 երկրագնդի կառուցվածքը, 

 քարտեզների ու հատակագծերի կառուցվածքը և կատարման սկզբունքները, 

 քարտեզի պայմանական նշանների մեկնաբանումը, 

 մասշտաբը և դրա տեսակները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է բացատրում հատակագծի և քարտեզի 

կառուցվածքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվելու են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակներ։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գծագրական պարագաներ, 

համակարգչային ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նկարագրել գեոդեզիայում իրականացվող հանույթները, կիրառել օգտագործվող գործիքները 

Կատարման չափանիշներ 1) մեկնաբանում է գեոդեզիական հանույթների էությունը, 

2) նկարագրում է հանույթների տեսակները և իրականացման եղանակները, 

3) ներկայացնում է գեոդեզիական պարզագույն գործիքները և դրանց կիրառումը, 

 



4) կատարում է տեղանքի պարզագույն տեղագրական հանույթ, 

5) կատարում է տեղանքի պարզագույն դաշտային հանույթ, 

6) կատարում է տեղանքի պարզագույն բուսոլային հանույթ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողին 

հանձնարարվելու է կատարել թեոդոլիտի ստուգումներ և որևէ տեսակի հանույթ։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 գեոդեզիական հանույթների մեկնաբանումը, 

 հանույթների տեսակները և իրականացման եղանակները, 

 գեոդեզիական պարզագույն գործիքները և դրանց կիրառումը, 

 թեոդոլիտի կառուցվածքը, 

 թեոդոլիտից օգտվելու կարգը և  աշխատանքի սկզբունքը, 

 թեոդոլիտի ստուգումների կատարումը, 

 տեղանքի պարզագույն տեղագրական հանույթի իրականացումը, 

 տեղանքի պարզագույն դաշտային հանույթի իրականացումը, 

 տեղանքի պարզագույն բուսոլային հանույթի իրականացումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշը է կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվելու են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գեոդեզիական գործիքներ, գծագրական պարագաներ և 

համակարգչային ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել տեղանքի հորիզոնական հանույթ և ձևակերպել արդյունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հորիզոնական հանույթի հաջորդական քայլերը, 

2) կատարում է հորիզոնական հեռավորությունների, հորիզոնական և ուղղաձիգ թեքման անկյունների չափագրումը, 

 



3) չափումների արդյունքներով կատարում է հաշվարկներ, 

4) լուծում է գեոդեզիական ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ, 

5) մեկնաբանում է հորիզոնական հանույթի արդյունքների ձևակերպման մոտեցումները, 

6) կառուցում է գեոդեզիական ցանցը,  

7) տեղադրում է հանույթի ենթարկված կետերը, 

8) ձևավորում է հատակագիծը, 

9) կիրառում է համակարգչային համապատասխան ծրագրեր: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, որոնց ժամանակ ուսանողին 

հանձնարարվելու է կատարել հորիզոնական հանույթ և ձևավորել հատակագիծը։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 հորիզոնական հանույթի հաջորդական քայլերը, 

 հորիզոնական հեռավորությունների, հորիզոնական և ուղղաձիգ թեքման անկյունների չափագրում, 

 չափումների արդյունքներով հաշվարկների կատարում, 

 գեոդեզիական ուղիղ և հակադարձ խնդիրների լուծում, 

 հորիզոնական հանույթի արդյունքների ձևակերպման մոտեցումների մեկնաբանում, 

 գեոդեզիական ցանցի կառուցում, 

 հանույթի ենթարկված կետերի տեղադրում, 

 հատակագծի ձևավորում, 

 համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառում: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գեոդեզիական գործիքներ, գծագրական պարագաներ, 

համակարգչային տեխնիկա։   

ՈՒսուցման երաշխավորված տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

 



ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել նիվիլիրային հանույթ 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է նիվիլիրացման աշխատանքները և պետական նիվիլիրացման ցանցի կազմման անհրաժեշտությունը 

2) ներկայացնում է նիվիլիրի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը,  

3) ճիշտ է օգտվում նիվիլիրից,  

4) կատարում է նիվիլիրի ստուգումները, 

5) կատարում է տեխնիկական նիվիլիրացման աշխատանքներ, 

6) կատարում է մակերևույթի նիվիլիրացում՝ քառակուսիներով, 

7) կատարում է երկայնական և լայնական պիկետաժի նշահարում, 

8) ներկայացնում է կորերի նշահարումը և կատարում այն բնության մեջ,  

9) կատարում է գծային կառուցվածքների պիկետավորման հաշվարկները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու  գործնական առաջադրանքների միջոցով, որոնց ժամանակ ուսանողին 

հանձնարարվելու է կատարել նիվելիրային հանույթ։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 նիվելիրացման աշխատանքների էությունը և խնդիրները, 

 նիվելիրացման աշխատանքների բաղադրիչները,  

 պետական նիվելիրացման ցանցի կազմման աշխատանքների անհրաժեշտութան մեկնաբանում, 

 նիվելիրի կառուցվածքը և աշխատանքի սկզբունքը, 

 նիվելիրի օգտագործումը և ստուգումների կատարումը, 

 տեխնիկական նիվելիրացման աշխատանքների կատարում, 

 մակերևույթի նիվելիրացում՝ քառակուսիներով, 

 երկայնական և լայնական պիկետաժի նշահարում, 

 կորերի նշահարում և նրա կատարումը բնության մեջ, 

 գծային կառուցվածքների պիկետավորման հաշվարկների կատարում: 

 



Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է օգտագործում նիվելիրը, կատարում է չափումները և 

ճիշտ է կատարում նիվելիրացում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

նագիտական գրականություն, ուսումնական նյութեր, մեթոդական ձեռնարկներ, գեոդեզիական գործիքներ, գծագրական 

պարագաներ և հաշվիչ տեխնիկա։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կառուցել գծային կառուցվածքի երկայնական և լայնական կտրվածքները  

Կատարման չափանիշներ 1) մեկնաբանում է գծային կառուցվածքի երկայնական և լայնական կտրվածքների էությունը, 

2) թղթի վրա կառուցում է երկայնական կտրվածքը, 

3) թղթի վրա կառուցում է լայնական կտրվածքները, 

4) հաշվում է հողային աշխատանքների ծավալները, 

5) կիրառում է համապատասխան համակարգչային ծրագրեր: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողին 

հանձնարարվելու է կառուցել որևէ գծային կառուցվածքի երկայնական և լայնական կտրվածքները։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 գծային կառուցվածքի երկայնական և լայնական կտրվածքների էությունը, 

 երկայանական կտրվածքի կառուցում թղթի վրա, 

 լայնական կտրվածքների կառուցում թղթի վրա, 

 հողային աշխատանքների ծավալների հաշվարկ, 

 համակարգչային ծրագրերի կիրառում: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գծագրական պարագաներ, համակարգչային տեխնիկա։   

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել տախեոմետրական հանույթ՝ պահպանելով քայլերի հաջորդականությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է տախեոմետրի կառուցվածքը, աշխատանքի սկզբունքը, 

2) ներկայացնում է տախեոմետրի աշխատանքային մասերը, 

3) ներկայացնում է տախեոմետրից օգտվելու կարգը, 

4) ներկայացնում է տախեոմետրական հանույթի հաջորդական քայլերը, 

5) տախեոմետրը բերում է աշխատանքային վիճակի, 

6) տախեոմետրի օգնությամբ կատարում է չափումները, 

7) իրականացնում է տախեոմետրական հաշվարկներ, 

8) կատարում է իրադրության բնորոշ կետերի չափագրումը, 

9) կառուցում է հատակագիծը թղթի վրա, 

10) լուծում է առաջադրված խնդիրները հատակագծի վրա, 

11) ճիշտ է կիրառում համակարգչային ծրագրերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով: Ուսանողին հանձնարարվելու է 

բացատրել տախեոմետրի կառուցվածքը, օգտագործել այն և կատարել տախեոմետրական հանույթ։   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները. 

 տախեոմետրի աշխատանքային մասերը, 

 տախեոմետրից օգտվելու կարգը: 

 տախեոմետրական հանույթի հաջորդական քայլերը, 

 տախեոմետրին աշխատանքային վիճակի բերում, 

 տախեոմետրով չափումների կատարում, 

 տախեոմետրական հաշվարկների իրականացնում, 

 իրադրության բնորոշ կետերի չափագրում, 

 



 հատակագծի կառուցում թղթի վրա,  

 առաջադրված խնդիրնեի լուծում հատակագծի վրա, 

 համակարգչային ծրագրերի կիրառում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը, կիրառում է 

համակարգչային համապատասխան ծրագիր: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

մասնագիտական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, գեոդեզիական գործիքներ, ուսումնական նյութեր, 

համակարգչային տեխնիկա։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝ 6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթիլային ոռոգման համակարգերի նախագծման գործնական 

կարողություններ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝     28 ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  44 ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-003 «Պտղի և խաղողի 

արտադրության տեխնոլոգիա», ԿՀՄՇ-5-20-006 «Ջերմատնային տեխնոլոգիա», ԿՀՄՇ-5-20-009 «Ճարտարագիտական 

գրաֆիկա», ԿՀՄՇ-5-20-014 «Կաթիլային ոռոգման համակարգերի սարքեր և սարքավորումներ», ԿՀՄՇ-5-20-015 

«Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ջրամատակարարում և ջրամատուցում», ԿՀՄՇ-5-20-016 «Հիդրավլիկական 

հաշվարկներ կատարելու կարողություններ» և ԿՀՄՇ-5-20-017 «Գեոդեզիական աշխատանքների իրականացման 

կարողություններ» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

 



1) ներկայացնի կաթիլային ոռոգման համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները, 

2) նախապատրաստի կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները, 

3) կազմի բաց գրունտում կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագիծ, 

4) կատարի բաց գրունտում կաթիլային ոռոգմամբ ջրման տեղամասի ցանցի նախագծային հաշվարկ, 

5) կատարի բաց գրունտում կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի նախագծային հաշվարկ, 

6) կազմի պաշտպանված գրունտի կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի նախագիծ, 

7) կազմի կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագծային ամբողջական փաթեթ: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի նկարագիրը և բնութագրիչները 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է մեկնաբանում կաթիլային ոռոգման համակարգերի բնութագրիչները, 

3) ճիշտ է բնութագրում կաթիլային ոռոգման համակարգերի կառուցվածքային տարրերը, 

4) ճիշտ է մեկնաբանում ոռոգման բաց համակարգի ներդրման բնապահպանական և տնտեսական հետևանքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հաց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կաթիլային 

ոռոգման առանձնահատկությունների, համակարգերի բնութագրիչների, բնութագրի կառուցվածքային տարրերի և 

ոռոգման բաց համակարգի ներդրման բնապահպանական և տնտեսական հետևանքների վերաբերյալ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձնահատկությունները և բնութագրիչները, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի կառուցվածքային տարրերը, 

 ոռոգման բաց համակարգի ներդրման բնապահպանական և տնտեսական հետևանքները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը հիմնականում ճշտ է պատասխանում հարցերին:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր և այլն:   

 



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նախապատրաստել կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալները 

Կատարման չափանիշներ 1) հավաքագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագծման համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների 

ամբողջական ցանկ, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ելակետային տվյալների աղբյուրները, 

3) ըստ առաջադրանքի՝ ճիշտ է հավաքագրում ելակետային տվյալները, 

4) ելակետային տվյալները կազմում և ներկայացնում է պահանջվող ձևաչափով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի  

հավաքագրել հավաստի ելակետային տվյալներ կաթիլային ոռոգման համար, ներկայացնել դրանց աղբյուրները և կազմել 

դրանք պահանջվող ձևաչափով` հետագայում կաթիլային ոռոգման նախագիծը ճիշտ կատարելու համար:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի համար անհրաժեշտ ելակետային տվյալների հավաքագրումը, 

 ելակետային տվյալների աղբյուրները, 

 ելակետային տվյալների հավաքագրում, կազմում և ներկայացում` պահանջվող ձևաչափով:  

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, 

ուղեցույցներ, աղյուսակներ, համակարգչային տեխնիկա:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել բաց գրունտում կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագիծ 

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է ջրման տեղամասի պարամետրերն՝ ըստ առաջադրվող պայմանների, 

2) հատակագծի վրա հողատարածքը բաժանում է ջրման տեղամասերի, 

 



3) սահմանում է մշակաբույսի ջրման սխեման, 

4) սահմանում է կաթիլային ոռոգմամբ ջրման տարրերը, 

5) սահմանում է ջրման տակտերի թիվը և տեղամասերի ջրման հերթականությունը, 

6) կազմում է կաթիլային ոռոգման համակարգի գլխային հանգույցի նախագիծ, 

7) կազմում է կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին հանգույցների գծագրեր: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է 

կազմի բաց գրունտում կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագիծ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 ջրման տեղամասի պարամետրերի սահմանումն՝ ըստ առաջադրվող պայմանների, 

 հատակագծի վրա հողատարածքի բաժանում ջրման տեղամասերի, 

 մշակաբույսի ջրման սխեման, 

 կաթիլային ոռոգմամբ ջրման տարրերը, ջրման տակտերի թիվը, տեղամասերի ջրման հերթականությունը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի գլխային հանգույցի նախագիծը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին հանգույցների գծագրերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, մեթոդական ցուցումներ, գործնական ուղեցույցներ, տեղեկագեր,  

աղյուսակներ, գծագրական պարագաներ, համակարգչային տեխնիկա:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 10  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել բաց գրունտում կաթիլային ոռոգմամբ ջրման տեղամասի ցանցի նախագծային հաշվարկ  

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է ջրման տեղամասի երկրաչափական պարամետրերը, 

2) սահմանում է ջրման տեղամասի տեխնիկական պարամետրերը, 

3) հաշվարկում է ջրման տեղամասի տարրերի ջրի ելքերը, 

 



4) սահմանում է ջրման տեղամասի տարրերի ջրի հիդրավլիկական պարամետրերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։  Ուսանողին կհանձնարարվի  

սահմանել ջրման տեղամասի երկրաչափական և տեխնիկական պարամետրերը, հաշվարկել ջրման տեղամասի տարրերի 

ջրի ելքերը և սահմանել հիդրավլիկական պարամետրերը, կատարել բաց գրունտում կաթիլային ոռոգմամբ ջրման 

տեղամասի ցանցի նախագծային հաշվարկ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 ջրման տեղամասի երկրաչափական և տեխնիկական պարամետրերը, 

 ջրման տեղամասի տարրերի ջրի ելքերը, 

 ջրման տեղամասի տարրերի ջրի հիդրավլիկական պարամետրեը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ սահմանել ջրման տեղամասի 

պարամետրերը, ճիշտ է կատարում ջրի ելքերի հաշվարկը:  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, մեթոդական ցուցումներ, գործնական ուղեցույցներ, տեղեկագեր,  

աղյուսակներ, համակարգչային տեխնիկա:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարել բաց գրունտում կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի նախագծային հաշվարկ 

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի տեխնիկական պարամետրերը, 

2) հաշվարկում է կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի տարրերի ջրի ելքերը, 

3) սահմանում է կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի տարրերի ջրի հիդրավլիկական պարամետրերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է 

կատարի բաց գրունտի կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի նախագծային հաշվարկ:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի տեխնիկական պարամետրերը, 

 



  կաթիլային ոռոգման ընդհանուր համակարգի տարրերի ջրի ելքերը և հիդրավլիկական պարամետրերը:, 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը կարողանում է ճիշտ սահմանել ոռոգման ընդհանուր 

համակարգի տեխնիկական պարամետրերը, ճիշտ է կատարում ջրի ելքերի հիդրավլիկական հաշվարկները:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, մեթոդական ցուցումներ, գործնական ուղեցույցներ, տեղեկագեր,  

աղյուսակներ, համակարգչային տեխնիկա:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կազմել պաշտպանված գրունտի կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի նախագիծ 

Կատարման չափանիշներ 1) կազմում է ոռոգման սխեմա, 

2) կազմում է ոռոգման համակարգի պլան, 

3) պլանավորում է կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի տեղակայման սխեման, 

4) նախատեսում է ջրի զտիչի տեղը ջրի աղբյուրի և մագիստրալային խողովակների միջև, 

5) որոշում է ծախսվող ջրի քանակը, 

6) որոշում է կաթիլային անցքերի չափերը և դրանց միջև եղած հեռավորությունը, 

7) որոշում է տվյալ հողախառնուրդում ջրի ներծծման արագությունը, 

8) ներկայացնում է ջրի ներծծման արագության և անձրևացման ինտեսիվության կախվածությունը։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողը պետք է 

կազմի պաշտպանված գրունտի կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի նախագիծ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 ոռոգման սխեման, 

 ոռոգման համակարգի պլան, 

 կաթիլային ոռոգման և ցողակրման համակարգերի տեղակայման սխեման, 

 ջրի զտիչի տեղը ջրի աղբյուրի և մագիստրալային խողովակների միջև, 

 



 ծախսվող ջրի քանակը, 

 կաթիլային անցքերի չափերը և դրանց միջև եղած հեռավորությունը, 

 հողախառնուրդում ջրի ներծծման արագությունը, 

 ջրի ներծծման արագության և անձրևացման ինտենսիվության կախվածությունը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կազմում  ջերմատան կաթիլային ոռոգման սխեման, 

ճիշտ է կատարում մշակաբույսերին անհրաժեշտ ջրի քանակի հաշվարկը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Նախատեսվում են 

այցելություններ ջերմատներ: Անհրաժեշտ է ունենալ  ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, մեթոդական 

ցուցումներ, գործնական ուղեցույցներ, տեղեկագեր,  աղյուսակներ, համակարգչային տեխնիկա:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4   ժամ 

գործնական աշխատանք`  6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 7 Կազմել կաթիլային ոռոգման համակարգի նախագծային ամբողջական փաթեթ 

Կատարման չափանիշներ 1) կատարում է կաթիլային ոռոգման համակարգի նախնական նախագծի վերլուծություն, 

2) ըստ նախնական նախագծի՝ կազմում է նյութական ծախսերի ծավալաթերթ, 

3) ըստ նախնական նախագծի՝ կազմում է կատարվելիք աշխատանքների հաշվարկի ծավալաթերթ, 

4) կազմում է կաթիլային ոռոգման համակարգի կառուցման ծախսերի նախահաշիվ, 

5) կազմում է նախագծի բացատրական մաս, 

6) գնահատում է նախագծի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունը, 

7) ձևավորում է նախագիծը որպես ամբողջական փաստաթուղթ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողին 

կհանձնարարվի կատարել կաթիլային ոռոգման համակարգի նախնական համակարգի վերլուծություն, կազմել նյութական 

ծախսերի և աշխատանքների հաշվարկի ծավալաթերթերը, կազմել համակարգի կառուցման ծախսերի նախահաշիվը, 

ձևավորել բացատրական մասը և այն ներկայացնել որպես ամբողջական փաստաթուղթ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 



 կաթիլային ոռոգման համակարգի նախնական նախագծի վերլուծությունը, 

 նյութական ծախսերի ծավալաթերթը, 

 աշխատանքների հաշվարկի ծավալաթերթը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի կառուցման ծախսերի նախահաշիվը, 

 նախագծի բացատրական մասը, 

 նախագծի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունը, 

 նախագիծը՝ որպես ամբողջական փաստաթուղթ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքը։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ելակետային տվյալների ամբողջական փաթեթ, մեթոդական ցուցումներ, գործնական ուղեցույցներ, տեղեկագեր,  

աղյուսակներ, համակարգչային տեխնիկա և ծրագրեր:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       4  ժամ 

գործնական աշխատանք` 6   ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-019 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժման աշխատանքների 

կազմակերպման կարողություններ, ինչպես նաև տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ այդ աշխատանքները ժամանակակից 

պահանջներին համապատասխան իրականացնելու համար:  

Մոդուլի տևողությունը 90 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝           24  ժամ, 

գործնական աշխատանք՝    66  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-008 «Մեքենաներ և 

մեխանիզմներ» և ԿՀՄՇ-5-20-018 «Կաթիլային ոռոգման համակարգերի նախագծման կարողություններ» մոդուլները։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

 



1) վերլուծի համակարգի նախագիծը, սահմանի աշխատանքների պլան և ժամանակացույց, 

2) կազմակերպի կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոտաժային աշխատանքները և կատարի առանձին 

սարքավորումների ու հանգույցների մոնտաժում, 

3) իրականացնի կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի տեղակայման գործընթացները պաշտպանված 

գրունտում, 

4) իրականացնի կաթիլային ոռոգման համակարգի փորձարկման գործընթացը։ 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Վերլուծել համակարգի նախագիծը, սահմանել աշխատանքների պլան և ժամանակացույց 

Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է նախագծի ամբողջական վերլուծություն, 

2) հիմնավոր տեսակավորում է մոնտաժային աշխատանքները, 

3) սահմանում է մոնտաժային աշխատանքների կատարման ճիշտ հաջորդականություն, 

4) կազմում է մոնտաժային աշխատանքների կատարման պլան ժամանակացույց, 

5) կախված մոնտաժային աշխատանքի բնույթից կատարում է տեխնիկական միջոցների և նյութերի ճիշտ ընտրություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել նախագծի ամբողջական վերլուծությունը, տեսակավորել մոնտաժային աշխատանքները, սահմանել դրանց 

կատարման ճիշտ հաջորդականությունը, կազմել աշխատանքների պլան-ժամանակացույցը, ընտրել մոնտաժման համար 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներն ու նյութերը:  

 Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 նախագծի ամբողջական վերլուծությունը, 

 մոնտաժային աշխատանքների տեսակավորումը, 

 մոնտաժային աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը, 

 մոնտաժային աշխատանքների կատարման պլան-ժամանակացույցի կազմման առանձնահատկությունները, 

 տեխնիկական միջոցների և նյութերի ճիշտ ընտրությունը: 

 



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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական նյութեր, առանձին սարքավորումների աշխատանքային 

տեղեկագրեր և անձնագրեր, նորմատիվներ, անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6 ժամ 

գործնական աշխատանք`  14  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Կազմակերպել կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոտաժային աշխատանքները և կատարել առանձին 

սարքավորումների ու հանգույցների մոնտաժում 

Կատարման չափանիշներ 1) որոշակիացնում և ձևակերպում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի առանձին տարրերի մոնտաժային 

աշխատանքների կատարման փուլերը և իրականացման տեխնոլոգիական ընթացքը, 

2) կատարում է պոմպային ագրեգատի մոնտաժում և փորձարկում, 

3) կատարում է ֆիլտրակայանի մոնտաժում և փորձարկում, 

4) կատարում է պարարտացման հանգույցի մոնտաժում և փորձարկում, 

5) կատարում է պոլիէթիլենային խողովակների և ձևավոր մասերի մոնտաժում տարբեր մեթոդներով, 

6) իրականացնում է մոնտաժային աշխատանքներ կատարող աշխատակիցների գործունեության հրահանգավորում և 

կատարված աշխատանքի որակի վերահսկում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կազմակերպել կաթիլային ոռոգման համակարգերի մոնտաժային աշխատանքները և կատարել առանձին 

սարքավորումների ու հանգույցների մոնտաժում:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի առանձին տարրերի մոնտաժային աշխատանքների կատարման փուլերը և 

տեխնոլոգիական ընթացքը, 

 պոմպային ագրեգատների փորձարկումը և մոնտաժումը,  

 ֆիլտրակայանների մոնտաժումը և փորձարկումը, 

 



 պարարտացման հանգույցի մոնտաժումը և փորձարկումը, 

 պոլիէթիլենային խողովակների և ձևավոր մասերի մոնտաժումը,  

 աշխաակիցների հրահանգավորում և աշխատանքերի որակի վերահսկումը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է դրական, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրանքները՝ պահպանելով 

մոնտաժման և փորձարկման  աշխատանքերի հերթականությունը:   

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Նախատեսվում են նաև 

դաշտային այցելություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ  ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական 

նյութեր, առանձին սարքավորումների աշխատանքային տեղեկագրեր, ուղեցույցներ և անձնագրեր, նորմատիվներ, 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, գործիքներ, սարքավորումներ,  սարքավորումների օգտագործման ուղեցույցներ 

նյութեր:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6 ժամ 

գործնական աշխատանք`  20 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 
Իրականացնել կաթիլային ոռոգման և ցողարկման համակարգերի տեղակայման գործընթացները պաշտպանված 

գրունտում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում տեղակայման համար անհրաժեշտ գործիքներն ու սարքավորումները, 

2) իրականացնում է գլխավոր խողովակաշարերի տեղակայման գործընթացը, 

3) իրականացնում է ներդրված կաթոցիկներով ժապավենների և ցողարկիչների տեղակայման գործընթացները, 

4) իրականացնում է կաթիլային դոզատորի տեղակայման գործընթացը, 

5) իրականացնում է միացումների ստուգման և կարգավորման աշխատանքները։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։  Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել գլխավոր խողովակաշարի, ներդրված կաթոցիկներով ժապավենների ու ցողարկիչների, դոզատորի 

տեղակայում, ստուգել և կարգավորել միացումների ճիշտ և անխափան աշխատանքը:   

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 գործիքների ու սարքավորումների կիրառման սկզբունքները, 

 



 գլխավոր խողովակաշարի տեղակայման գործընթացը, 

 ներդրված կաթոցիկներով ժապավենների և ցողարկիչների տեղակայման գործընթացը, 

 կաթիլային դոզատորի տեղակայման գործընթացը, 

 միացումների ստուգման և կարգավորման աշխատանքները:  

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Նախատեսվում են նաև 

այցելություններ ջերմատներ: Անհրաժեշտ է ունենալ  ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական 

նյութեր, առանձին սարքավորումների աշխատանքային տեղեկագրեր, ուղեցույցներ և անձնագրեր, նորմատիվներ, 

անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ, գործիքներ, սարքավորումներ,  սարքավորումների օգտագործման ուղեցույցներ 

նյութեր:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  18  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Իրականացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի փորձարկման գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) սահմանում է կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին հանգույցների միջանկյալ փորձարկումների 

հաջորդականությունը,  

2) ճիշտ է կատարում առանձին հանգույցների փորձարկման աշխատանքները, 

3) ճիշտ է կատարում կաթիլային ոռոգման համակարգի փորձարկման աշխատանքները, 

4) կատարում է փորձարկումների արդյունքների գրանցում սահմանված կարգով, 

5) կազմում է եզրակացությունների փաստաթուղթ (ակտ) փորձարկումների արդյունքների հիման վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։  Ուսանողին կհանձնարարվի 

իրականացնել կաթիլային ոռոգման համակարգի փորձարկման գործընթացը՝ կատարել կաթիլային ոռոգման 

համակարգի առանձին հանգույցների փորձարկումները, գրանցել արդյունքները և դրանց հիման վրա կազմել 

համապատասխան եզրակացություն։ 

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 



 կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին հանգույցների միջանկյալ փորձարկումների հաջորդականությունը, 

 առանձին հանգույցների փորձարկման աշխատանքները, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի փորձարկման աշխատանքները, 

 փորձարկումների գրանցում սահմանված կարգով, 

 փորձարկումների արդյունքների հիման վրա կազմված եզրակացությունների փաստաթուղթ (ակտ): 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

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

ուսումնական և ցուցադրական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ուղեցույցներ, նամապատասխան նորմատիվային 

փաստաթղթեր, առանձին սարքավորումների տեղեկագրեր և անձնագրեր, սարքավորումների օգտագործման 

ուղեցույցներ, համապատասխան սարքեր և գործիքներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`  14  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԿԱԹԻԼԱՅԻՆ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Մոդուլի դասիչը ԿՀՄՇ-5-20-020 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին փոխանցել անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ և գործնական կարողություններ 

կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքները կազմակերպելու և իրականացնելու համար: 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝         40  ժամ, 

գործնական աշխատանք՝  32  ժամ: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԿՀՄՇ-5-20-019 «Կաթիլային ոռոգման 

համակարգերի մոնտաժման կարողություններ» մոդուլը։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) նկարագրի կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման գործընթացի հիմնական բաղադրիչները, 

2) կատարի կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքներ և տա համապատասխան 

 



խորհրդատվություն, 

3) կատարի ոռոգման ցանցի շահագործման աշխատանքներ պաշտպանված գրունտում և տա համապատասխան 

խորհրդատվություն, 

4) կատարի ջրօգտագործման պլանավորում: 

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Նկարագրել կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման գործընթացի հիմնական բաղադրիչները 

Կատարման չափանիշներ 1) նկարագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգի շահագործման աշխատանքների ամբողջական կազմը, 

2)  ճիշտ բնութագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին բաղադրիչների շահագործման գործընթացը, 

3) հիմնավոր նկարագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքները պայմանավորող 

ընթացիկ իրավիճակները, 

4) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքներում կիրառվող 

սարքավորումների կազմը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կաթիլային 

ոռոգման համակարգերի շահագործման հիմնական բաղադրիչների, համակարգի առանձին բաղադրիչների 

շահագործման գործընթացի, շահագործման աշխատանքները պայմանավորող իրավիճակների, շահագործման 

ժամանակ անհրաժեշտ սսարքավորումների կազմի վերաբերյալ:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի շահագործման աշխատանքների ամբողջական կազմը,  

 կաթիլային ոռոգման համակարգի առանձին բաղադրիչների շահագործման գործընթացը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքները պայմանավորող ընթացիկ իրավիճակները, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքներում կիրառվող սարքավորումների կազմը: 

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

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

 



ռեսուրսները ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ,  շահագործման տեղեկագրեր, կանոններ, առանձին սարքավորումների 

տեխնիկական անձնագրեր և բնութագրեր և այլն:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8  ժամ 

գործնական աշխատանք`  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 
Կատարել կաթիլային ոռոգման համակարգերի շահագործման աշխատանքներ և տալ համապատասխան 

խորհրդատվություն 

Կատարման չափանիշներ 1) բնութագրում է վեգետացիայի ընթացքում կաթիլային ոռոգման համակարգի պրոֆիլակտիկ և ընթացիկ 

վերանորոգման աշխատանքների իրականացման բովանդակությունը,  

2) իրականացնում է պոմպային տեղակայանքի շահագործման գործընթացը, 

3) իրականացնում է ֆիլտրակայանի շահագործման գործընթացը, 

4) ներկայացնում է կաթիլային ոռոգման համակարգում կիրառվող ձևավոր մասերի ու սարքավորումների տեխնիկական 

նշանակությունը և շահագործման պայմանները, 

5) մեկնաբանում է կաթիլային ոռոգման համակարգի գլխային հանգույցի օպերատորի գործունեության ոլորտը և 

բովանդակությունը, 

6) նկարագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգի խողովակների, կաթիլային ճկափողերի կամ ժապավենների 

խնամքը և պարբերաբար լվացման գործընթացը,  

7) նկարագրում է կաթիլային ոռոգման համակարգի պահպանման ձմեռային ժամանակաշրջանին նախապատրաստման 

գործընթացի բովանդակությունը և իրականացման ուղիները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է իրավիճակային խնդիրների միջոցով։ Ուսանողին երկու պայմանական 

իրավիճակի համար կհանձնարարվի կատարել սարքեր-սարքավորումների շահագործման աշխատանքներ, 

շահագործման ընթացքում տրամադրել ճիշտ խորհրդատվություն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 վեգետացիայի ընթացքում կաթիլային ոռոգման համակարգի պրոֆիլակտիկ և ընթացիկ վերանորոգման 

աշխատանքները,  

 



 պոմպային տեղակայանքի շահագործման գործընթացը, 

 ֆիլտրակայանի շահագործման գործընթացը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգում կիրառվող ձևավոր մասերի ու սարքավորումների տեխնիկական նշանակությունը 

և շահագործման պայմանները, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի գլխային հանգույցի օպերատորի գործունեության ոլորտը և բովանդակությունը, 

 կաթիլային ոռոգման համակարգի խողովակների, կաթիլային ճկափողերի կամ ժապավենների խնամքը և 

պարբերաբար լվացման գործընթացը,  

 կաթիլային ոռոգման համակարգի պահպանման ձմեռային ժամանակաշրջանին նախապատրաստման գործընթացի 

բովանդակությունը և իրականացման ուղիները: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Նախատեսվում են նաև 

դաշտային այցելություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ  ուսումնական նյութեր,  ցուցադրական նյութեր մեթոդական 

ցուցումներ, առանձին սարքերի և սարքավորումների շահագործման և անվտանգության կանոններ, համապատասխան 

գործիքներ և այլն:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        10  ժամ 

գործնական աշխատանք`  8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել ոռոգման ցանցի շահագործման աշխատանքներ պաշտպանված գրունտում և տալ համապատասխան 

խորհրդատվություն 

Կատարման չափանիշներ 1) մեկնաբանում է կաթիլային համակարգի խցանման պատճառները, 

2) բացատրում է կենսաբանական, քիմիական, մեխանիկական խցանման վերացման ձևերը և կատարում է 

վերականգնման աշխատանքներ, 

3) ճիշտ է իրականացնում վնասված կաթիլային ժապավենների վերականգման աշխատանքները, 

4) ներկայացնում և սպասարկում է ավելորդ ջրերի հեռացման դրենաժային համակարգը, 

5) նկարագրում է ոռոգման համակարգի պահպանման աշխատանքները և իրականացման ուղիները։ 

 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել  պաշտպանված գրունտում ոռոգման ցանցի շահագործման աշխատանքներ ու տալ համապատասխան 

խորհրդատվություն:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 կաթիլային համակարգի խցանման պատճառները, 

 կենսաբանական, քիմիական, մեխանիկական խցանման վերացման ձևերը, վերականգնման աշխատանքները, 

 վնասված կաթիլային ժապավենների վերականգնման աշխատանքները, 

 ավելորդ ջրերի հեռացման դրենաժային համակարգը, 

 ոռոգման համակարգի պահպանման աշխատանքները և իրականացման ուղիները։ 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Նախատեսվում են նաև 

այցելություններ ջերմատներ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական 

նյութեր, աշխատանքային ուղեցույցներ, առանձին սարքեր-սարքավորումների անձնագրեր և տեղեկագրեր, գործիքներ և 

այլն:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        10   ժամ 

գործնական աշխատանք`  8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել ջրօգտագործման պլանավորում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ջրօգտագործման իրականացման անհրաժեշտ պայմանները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ջրօգտագործման կազմակերպման գործընթացը, 

3) մեկնաբանում է ոռոգման պլանավորման վրա ազդող գործոնները, 

4) կատարում է ջրօգտագործման պլանավորում գումարային գոլորշիացման չափիչ սարքերի ցուցմունքների հիման վրա, 

5) կատարում է ջրօգտագործման պլանավորում հողի խոնավության չափիչ սարքերի օգնությամբ, 

6) վերլուծում է ջրօգտագործման ընթացքը, 

7) ջրաչափական սարքերը ճիշտ է կիրառում, 

 



 

8) կատարում է ավտոմատացված ջրաչափություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է  իրավիճակային խնդիրների միջոցով։ Ուսանողին պայմանական իրավիճակի 

համար կհանձնարարվի պլանավորել ջրօգտագործման  գործընթացը` հաշվի առնելով բոլոր գործոններն ու 

գործընթացները:  

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են. 

 ջրօգտագործման իրականացման անհրաժեշտ պայմանները, 

 ջրօգտագործման կազմակերպման գործընթացը, 

 ոռոգման պլանավորման վրա ազդող գործոնները, 

 ջրօգտագործման պլանավորում գումարային գոլորշիացման չափիչ սարքերի ցուցմունքների հիման վրա, 

 ջրօգտագործման պլանավորում հողի խոնավության չափիչ սարքերի օգնությամբ, 

 ջրօգտագործման ընթացքը, 

 ջրաչափական սարքերի ճիշտ կիրառում, 

 ավտոմատացված ջրաչափություն: 

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

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով միջոցով: Նախատեսվում են 

նաև դաշտային այցելություններ: Անհրաժեշտ է ունենալ ուսումնական նյութեր, մեթոդական ցուցումներ, ցուցադրական 

նյութեր, ուղեցույցներ, չափիչ սարքեր, սարքերի տեխնիկական անձնագրեր ու աշխատանքային ցուցումներ և այլն:   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         12  ժամ 

գործնական աշխատանք`   10 ժամ 

 


	ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
	7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները: 

