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№`1012-Ա/Ք « 17 » 10 2014թ.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03.01-4 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ-ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ»

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ

ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ
հոդվածի 2-րդ կետի պահանջով, հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2010թ. մարտի 4-ի N 8 արձանագրային որոշման 14-րդ` «Հայաստանի
Հանրապետությունում նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին
մասնագիտական կրթության և ուսուցման մասնագիտությունների և որակավորումների`
կարողությունների ձևավորմանը միտված պետական կրթական չափորոշիչների մշակման և
ներդրման հայեցակարգին ու գործողությունների ցանկին հավանություն տալու մասին»
կետը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ.
օգոստոսի 10-ի «Նախնական և միջին մասնագիտական կրթության պետական կրթական
չափորոշիչների նախագծերի փորձաքննություն իրականացնող ոլորտային
հանձնաժողովների անվանական կազմը հաստատելու մասին» N 777-Ա/Ք հրամանով
հաստատված ոլորտային հանձնաժողովի փորձագիտական եզրակացությունը`

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

1. Հաստատել միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03

«Քանդակագործություն» մասնագիտության 2-90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-

դասավանդող» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը` համաձայն հավելվածի:
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2. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն»

մասնագիտության 2-90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-դասավանդող» որակավորման

պետական կրթական չափորոշիչը մեկ պարբերաշրջանի ընթացքում փորձարկման

նպատակով ուսումնական հաստատություններում ներդնել 2015թ. սեպտեմբերի 1-ից:

3. Նախարարության աշխատակազմի նախնական (արհեստագործական) և միջին

մասնագիտական կրթության վարչությանը. մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ը

հաստատման ներկայացնել այն ուսումնական հաստատությունների ցանկը, որոնցում

փորձարկման նպատակով ներդրվելու է միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03

«Քանդակագործություն» մասնագիտության 2-90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-

դասավանդող» որակավորման պետական կրթական չափորոշիչը:

4. Կրթության ազգային ինստիտուտի տնօրենին /Ն. Ղուկասյան/. ապահովել

չափորոշչի փորձարկման ընթացքի վերաբերյալ ուսումնական հաստատություններից

վերլուծական հաշվետվությունների ստացումը:

5. Հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել նախարարի տեղակալ Մանուկ

Մկրտչյանին:

ԱՐՄԵՆ ԱՇՈՏՅԱՆ
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Հավելված

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի

2014թ. 10. 17___ N 1012-Ա/Ք հրամանի

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ

ԳԼՈՒԽ 1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն չափորոշիչը սահմանում է միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03

«Քանդակագործություն» մասնագիտության` ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 332-Ն

որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակի

5-րդ մակարդակի 2-90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-դասավանդող» որակավորմանը ներկայացվող

պահանջները, հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնը, ուսանողների

ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և առավելագույն ծավալները:

2. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության հիմնական

կրթական ծրագիրը կ

3. արող է իրականցվել ուսուցման հետևյալ ձևերով`

1) առկա

2) հեռավար (դիստանցիոն)

3) դրսեկություն (էքստեռնատ)

3. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ

նորմատիվային ժամկետները.

1) կրթության առկա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 5 տարի

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝  5 տարի

2) կրթության հեռակա ձևով.

ա. միջնակարգ կրթության հիմքով՝

3) դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերով.

կրթության հիմքը և ուսուցման տևողությունը որոշում է ուսումնական հաստատությունը` համաձայն

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ. սեպտեմբերի 6-ի N 1028-Ն որոշման։
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4. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիրը միջնակարգ կրթության հիմքով յուրացնող ուսանողի ուսումնական

բեռնվածության նվազագույն ծավալը 6876 ժամ է, առավելագույն ծավալը` 11070 ժամ։

ԳԼՈՒԽ 2.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

5. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և

մասնագիտական պարտականությունների:

6. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտությամբ

մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝

1) Քանդակագործ,

2) Քանդակագործ դասավանդող,

3) Մեդալագործ,

4) Քանդակի տեխնոլոգ,

5) Քանդակագործ վերականգնող,

6) Եռաչափ մոդելավորող:

7. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտությամբ

մասնագետի մասնագիտական պարտականություններն են.

1) իրականացնում է պատվերների ընդունում,

2) ծանոթանում է նյութի, բովանդակության, պատմամշակութային արժեքի, աշխատանքային ծավալների

բարդության հետ,

3) իրականացնում է ֆիգուրատիվ, դիմաքանդակային, անիմալիստական, գեղագիտական և

գեղարվեստական պատմամշակութային արժեքների ձևերի վերստեղծում և վերարտադրում,

4) կիրառում է գեղարվեստական ձևի կառուցման եղանակներն ու հորինվածքային ձևի

օրինաչափությունները ըստ պահանջի,

5) մոնումենտալ հուշարձանային գործունեության ծավալում, եռաչափ առաջադրանքների առկա

խնդիրների կատարում` ինչպես նաև ինքնուրույն հորինած և ստեղծած հեղինակային իրավունքով

աշխատանքների կատարում, ցուցադրում,

6) ստեղծում է էսքիզ,

7) պատրաստի էսքիզի հիման վրա կամ  յուրովի մոտեցմամբ արվեստի ստեղծագործության ձևավորում,
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8) իրականացնում է Ֆիգուրատիվ,  դիմաքանդակային, անիմալիստական, գեղագիտական և

գեղարվեստական պատմամշակութային արժեքների ձևերի վերստեղծում և վերարտադրում,

9) ստեղծագործում է գեղագիտական, արտադրական, հաստոցային քանդակներ,  մանրաքանդակներ,

կամերային, եռաչափ օբյեկտներ,

10) ծավալում է մոնումենտալ հուշարձանային գործունեություն` հեղինակային իրավունքով,

11) ստեղծում է հարթաքանդակ, հուշամեդալներ, կրծքանշաններ, դրամներ,

12) կատարում է իր կատարած ստեղծագործության ծավալների վերջնական աշխատանքի գնահատում,

13) իրականացնում է հուշանվերների կրկնօրինակում, բազմացում, մշակում,

14) ստեղծում է  համակարգչային եռաչափ օբեկտներ,

15) պատրաստում է ճարտարապետական նախագծեր,

16) իրականացնում է եռաչափ օբեկտների, գեղագիտական, արտադրական, դեկորատիվ դետալների

ճշգրիտ կառուցում, վերստեղծում, մոդելավորում,

17) իրականացնում է խաչքարերի, զարդերի, տառերի, ճարտարապետական շինություների

գեղարվեստական ինտերիեր, էքստերիեր, երկչափ  ձևավորում,

18) ուսուցում և ձևավորում է անհատական ազատ գեղագիտական ճաշակ,

19) աշխատանք է տանում նախապատրաստական նյութերի նպատակային հավաքի և կիրառման

ուղղությամբ,

20) հետևողական աշխատանք է տանում կոմպոզիցիոն յուրահատկության հորինվածքային կերպի և

ճարտարապետական միջավայրի ներդաշնակեցման վրա,

21) օգտագործում է համակարգչային տեխնոլոգիաներ ստեղծագործական մտահաղացման մեջ,

22) դասավանդման գործունեության մեջ օգտագործում է հոգեբանության և մանկավարժության հատուկ

և տեսական, գործնական առարկաների բնագավառի գիտելիքներ, հմտություններ,

23) կիրառում է դասավանդման դասական և ժամանակակից բոլոր մեթոդները,

24) օգտագործում է անհատական մեթոդներ և նորանոր արհեստի աշխատանքային հնարքներ,

25) պլանավորում յուրաքանչյուր սովորողի մասնագիտական հմտությունների զարգացումը,

26) աշխատավայրում  և  աշխատեղում  աշխատանքներ  իրականացնելու  ժամանակ պահպանում է

անվտանգության կանոնները:
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ԳԼՈՒԽ 3.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

8. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի նկատմամբ  ընդհանուր պահանջները սահմանվում են շրջանավարտին

ներկայացվող ընդհանուր պահանջների համաձայն:

9. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը պետք է`

1) ունենա մասնագիտական գործունեության տվյալ բնագավառում իր մասնագիտական դերին

անհրաժեշտ կարողությունները ձևավորելու համար պահանջվող տեսական ու գործնական գիտելիքներ,

2) դրսևորի աշխատանքային և մասնագիտական պարտականությունները կատարելու ընթացքում

գործընկերների և ղեկավարների հետ հաղորդակցվելու, մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի հարցեր

ներկայացնելու, դրանք պարզաբանելու կարողություն,

3) ունենա որոշակի փոփոխվող իրավիճակներում առաջացած խնդիրներին մասնագիտական

տիպային և  այլընտրանքային լուծումներ առաջարկելու կարողություն,

4) դրսևորի մասնագիտական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ փաստերը և

տեղեկատվությունը համադրելու և ամբողջության մեջ դիտարկելու, ինչպես նաև քաղաքացիական

գիտակցություն ցուցաբերելու կարողություն,

5) ունենա մասնագիտական գործունեության գործառույթները սահմանված նորմերին

համապատասխան իրականացնելու հմտություններ,

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

գնահատելու և դրանց կարգավորման վերաբերյալ  առաջարկություններ ներկայացնելու կարողություն,

7) ունենա մասնագիտական կարողությունների  պարբերաբար կատարելագործման ձգտում և

ինքնուսուցման կարողություն,

8) ցուցաբերի մասնագիտական և ընդհանուր բնույթի անհրաժեշտ տեղեկատվություն փնտրելու,

դրանցից օգտվելու և դրանք նպատակային օգտագործելու կամ փոխանցելու կարողություն,

9) ունենա աշխատակիցների (առկայության դեպքում) աշխատանքները կազմակերպելու կամ

գործընկերային հարաբերությունները (լիազորության դեպքում) ըստ կարողությունների և մասնագիտացման

համակարգելու հմտություններ,

10) ընթացիկ մասնագիտական խնդիրների լուծման ժամանակ ցուցաբերի ռազմավարական

մոտեցումների տարրեր կիրառելու կարողություն։
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ԳԼՈՒԽ 4.

2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ

ԾՐԱԳՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

10. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի բովանդակության պարտադիր նվազագույնի նկատմամբ պահանջները

սահմանվում են ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և ընդհանուր բնագիտական

գիտելիքների, առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական կարողությունների

բնագավառում շրջանավարտին ներկայացվող պահանջների համաձայն:

11. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով շրջանավարտը ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և

ընդհանուր բնագիտական գիտելիքների բնագավառում պետք է`

1) իմանա ՀՀ Սահմանադրության, զբաղվածության տվյալ բնագավառը կարգավորող հիմնական

նորմատիվ ակտերի, մարդու և հասարակության, քաղաքացիների միջև հարաբերությունները կարգավորող

օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի հիմնական դրույթները,

2) տիրապետի հայոց լեզվին,

3) հաղորդակցվի առնվազն երկու օտար լեզուներով,

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

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

6) ունենա անձի և հասարակության զարգացման օրինաչափությունների, հասարակության սոցիալական

կառուցվածքի, շարժումների, քաղաքականության սուբյեկտների, քաղաքական հարաբերությունների և

գործընթացների վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններ,

7) ցուցաբերի կիրառական տնտեսագիտության հիմնադրույթների, մասնագիտական գործունեության

բնագավառի տնտեսական երևույթների և հարաբերությունների առանձնահատկությունների,

մակրոտնտեսության և միկրոտնտեսության օրենքների, անցումային շրջանի տնտեսության

առանձնահատկությունների  իմացություն։

8) իմանա էկոլոգիական հիմնական հասկացությունների բովանդակությունը, բնապահպանական գլոբալ

և տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դրույթները,

9) պատկերացում ունենա արտակարգ իրավիճակների մասին, տիրապետի արտակարգ

իրավիճակներում գործելու հիմնական սկզբունքներին և մոտեցումներին, տեղյակ լինի փրկարարական

աշխատանքների կազմակերպման կառուցվածքին և ձևերին, օգտագործի անհատական պաշտպանության

միջոցներ։
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12. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

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

մոդուլներով սահմանված առանցքային հմտություններին։

13. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

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

մոդուլներով ըստ մասնագիտացումների սահմանված ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ

մասնագիտական կարողություններին:

ԳԼՈՒԽ 5.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ

ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

14. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության կադրային ապահովության և կադրային

համապատասխանության նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնական պարապմունքներ վարող դասախոսը պետք է ունենա դասընթացի բնույթին

համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակավորում, կամ տվյալ

մասնագիտական զբաղվածության բնագավառում աշխատանքային գործունեության փորձ` եթե տվյալ

դասընթացի ուղղությամբ միջին կամ բարձրագույն կրթություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի

իրականացվում։  Հատուկ մասնագիտական դասընթացները վարող դասախոսների համար մասնագիտական

աշխատանքի փորձի առկայությունը ցանկալի է,

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

մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքի փորձ և մասնագիտական կրթություն։

3) արտադրական և նախաավարտական պրակտիկաները վարում է մասնագիտական դասընթացի

դասախոսը։

15. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության ուսումնամեթոդական ապահովության

նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) հաստատությունը պետք է ունենա մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված

առարկաների և մոդուլների ծրագրային բովանդակությանը համապատասխանող ուսումնական, մեթոդական և

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

ատեստավորման նպատակով օգտագործվող նյութեր, ուսումնական գործընթացի արդյունավետ

իրականացմանը նպաստող այլ նյութեր, ուղեցույցներ:
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16. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատության նյութատեխնիկական ապահովության

նկատմամբ պահանջները սահմանվում են ըստ ուսումնական կաբինետների, լաբորատորիաների,

արհեստանոցների, սպորտային համալիրի: Դրանց հագեցվածությունը որոշվում է  ուսումնական ծրագրերի

պահանջներին համապատասխան:

1) ՈՒսումնական կաբինետների երաշխավորվող ցանկը՝

ա. հումանիտար և սոցալ-տնտեսագիտական առարկաների,

բ. օտար լեզուների,

գ. դիզայն-նախագծային,

դ. գծագրական երկրաչափության,

ե. գունատեսության և կոմպոզիցիայի,

զ. արվեստի և դիզայնի պատմության,

է. քանդակագործության՝ կավի պահպանման համար համապատասխան հարմարությունով,

ը. անհատական համակարգիչների:

2) Ուսումնական լաբորատորիաների երաշխավորվող ցանկը`

ա. գծանկարի,

բ. գունանկարի,

գ. քանդակագործության՝ կավի պահպանման համար համապատասխան հարմարությունով,

դ. գրաֆիկայի (օֆորտ),

ե. նյութագիտության և նյութերի տեխնոլոգիայի

3) Ուսումնական արհեստանոցների երաշխավորվող ցանկը`

քանդակագործության, կավի պահպանման համար համապատասխան հարմարությունով,

4) Սպորտային համալիր՝

ա. մարզադահլիճ,

բ. մարզահրապարակ:

5) Բացօթյա տարածք՝ քանդակագործության համար անհրաժեշտ պարագաներով

Կրթական ծրագիր իրականացնող հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ձևավորել

լրացուցիչ կաբինետներ, լաբորատորիաներ, արհեստանոցներ։

17. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են

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

դրսեկության (էքստեռնատ) և հեռավար (դիստանցիոն) ձևերի համար սահմանվում է ուսումնական

պլաններով,

2) ուսումնական յուրաքանչյուր տարվա տևողությունը սահմանվում է ուսումնական պլանով,

3) ուսանողի շաբաթական ուսումնական բեռնվածության առավելագույն ծավալը չպետք է գերանզանցի

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

4) ուսանողի ուսումնական բեռնվածության նվազագույն և պարտադիր պարապմունքների շաբաթական

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

լրացուցիչ արտալսարանային պարապմունքների բեռնվածության,

5) հեռակա ուսուցման ձևի դեպքում ուսանողների հետ պարտադիր պարապմունքների տարեկան

ծավալը առնվազն  160 ժամ է,

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

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

ժամկետները յուրաքանչյուր ուսումնական տարում որոշվում է հաշվի առնելով ուսանողների ընտրությունը։

18. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագրի պրակտիկաների կազմակերպման նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ

պահանջները.

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

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

2) պրակտիկայի յուրաքանչյուր տեսակի տևողությունը սույն չափորոշչով սահմանված պրակտիկայի

ընդհանուր տևողությանը համապատասխան սահմանվում է մասնագիտության ուսումնական պլանով,

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

4) ուսումնական պրակտիկաներն անցկացվում են պրակտիկայի ծրագրի կատարումն ապահովելու

համար բավարար կահավորում և տեխնիկական հագեցում ունեցող ուսումնական արհեստանոցներում,

ուսումնափորձնական տեղամասերում, ուսումնական հաստատության այլ ուսումնաօժանդակ օբյեկտներում,

ինչպես նաև կազմակերպություններում, հաստատություններում,

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

պրակտիկաների ուսումնական ծրագրերի բովանդակությանը համապատասխան պայմաններ ունեցող

կազմակերպություններում։

19. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

ուսանողների ատեստավորումների նկատմամբ սահմանվում են հետևյալ պահանջները.

1) ուսումնառության ընթացքում բոլոր ուսանողները պարբերաբար ատեստավորվում են, որի

նպատակը  ըստ սույն չափորոշչով սահմանված կարողությունների տարրերի նրանց ձեռքբերումները

հավաստող վկայություններ ստանալն է,
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2) ուսումնական կիսամյակի սկզբում ուսանողը տեղեկացվում է կիսամյակի ընթացքում միջանկյալ

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

3) պետական ամփոփիչ ատեստավորումը երաշխավորվում է անց կացնել առանձին առարկաներից

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

(դիպլոմային) աշխատանք կատարելու և պաշտպանելու ձևով,

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

հնարավորություն տա ստուգել շրջանավարտի մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների

համապատասխանությունը սույն չափորոշչով` 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության 2-

90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-դասավանդող» մասնագիտացման մասնագետի համար սահմանված

պահանջներին։

ԳԼՈՒԽ 6.

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2-90.03.03 «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ, ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԸ

ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ

20. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնելու համար հաստատությունը կազմում և հաստատում է

առանցքային հմտությունների, ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական մոդուլների, ընտրովի դասընթացի

ուսումնական ծրագրերը, կրթության կառավարման պետական լիազորված մարմնի երաշխավորած ձևին

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

ուսումնական պլանը:

21. Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության

հիմնական կրթական ծրագիրն իրականացնող հաստատությունը սույն չափորոշչի հիման վրա մոդուլային

ուսումնական ծրագրերը և ուսումնական պլանը կազմելու ժամանակ`

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

(շրջանավարտի) կարողություններին և հմտություններին ներկայացվող  պահանջները,

2) պետք է մոդուլների արդյունքներին և դրանց կատարման չափանիշներին համապատասխան

ուսումնական ծրագրերը մշակելիս հաշվի առնի գործատուների, գործադիր իշխանությունների,

մասնագիտական ոլորտը կառավարող պետական լիազորված մարմինների, այլ շահագրգիռ սուբյեկտների

(սոցիալական գործընկերների) առաջարկությունները,

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

գործնական և լաբորատոր պարապմունքների ժամաքանակները,

4) պետք է միջանկյալ ատեստավորման ընդհանուր շաբաթների սահմաններում որոշի ըստ

կիսամյակների սույն ատեստավորմանը հատկացվող ժամանակը,
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5) պետք է մասնագիտության նկարագրին համապատասխան տվյալ որակավորման ամբողջացման

անհրաժեշտությունը և առանձնահատկությունը հաշվի առնելով` կազմի և հաստատի ընտրովի դասընթացների

ուսումնական ծրագրերը,

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

կիրառման պարզաբանումները,

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

արտադրական պրակտիկաների տևողությունները, անցկացման ժամկետները, նախաավարտական

պրակտիկայի տևողությունը,

8) պետք է սույն չափորոշչով երաշխավորված ամփոփիչ ատեստավորման ձևերին համապատասխան

ընտրի ամփոփիչ ատեստավորման ձևը։
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Հավելված 1

Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն»
մասնագիտության2-90.03.03.01-4 «Քանդակագործ-դասավանդող» որակավորման

պետական կրթական չափորոշչի

Աղյուսակ 1

Միջին մասնագիտական կրթության 2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի առանցքային հմտությունների

մոդուլներ

1. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ <<ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ >>

1. Մոդուլիդասիչը ԱՀ-Հ-5-14-001

2. Մոդուլինպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել

միջանձնային հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և

մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի

ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը

3. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

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

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

նպատակների իրականացման համար

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

հաջողությունների համար,

2) ներկայացնում է շփման և անձնականհաղորդակցմանձևերը, բաղադրիչները,
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3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4)շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5)անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնումուղղակիհաղորդակցմանձևերը,

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

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

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

հաճոյախոսում է,

5) մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության

շարունակականությունը:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

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

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

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝

նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

12. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում

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

հաստեատիրոջ,

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,
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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՝հաշվիառնելովիրավիճակըև ունկնդրի հետաքրքրությունները:

14. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանե լհամագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական

գործընկերության համար

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

հայտարարություններ, ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ հավաքագրում է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու

համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու

և շահադրդելու համար,

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

2. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

16. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001

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

կենցաղում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին

համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և

վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ
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իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու կարողություններ

18. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

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

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

կանոնները

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

պահպանման անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության

կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության

կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունները:

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

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

ազդող գործոնները (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական,

սոցիալական-հոգեբանական),

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

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն)
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3) ներկայացնում է  աշխատանքի համար անհրաժեշտ  նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ

միջոցառումները,

25. ՈՒսումնառությանարդյունք 3 Կանխելհավանական վտանգները և վթարները, իրականացնելանվտանգության միջոցառումներ

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

հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

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

անչափահասներ և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման

սահմանված միջոցառումները,

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու  դժբախտ պատահարների

փաստաթղթային ձևակերպումների կարգը:

27. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջինօգնություն

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

2) առաջինօգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

3)կատարում է արհեստականշնչառությանևսրտիաշխատանքիվերականգնման գործողություն,

4)կատարում է  արյանհոսքիդադարեցման ևբացվնասվածքների  վիրակապման գործողություն,

5)կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն

ցուցաբերելու գործողություններ,

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

7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման

գործողությունները:

3. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ»

42. Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-3-14-001
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43. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա

ծրագրային հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային

գործունեության ընթացքում և անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային

օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերերը,

կատարելագործել համացանցից օգտվելու կարողությունները և տեղեկատվական բազաների հետ

նպատակային աշխատելու հմտությունները

44. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

45. Մուտքային պահանջները Այսմոդուլնուսումնասիրելուհամարսկզբնականմասնագիտականգիտելիքներպետքչեն։

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

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

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

2) տիրապետում է միացնելու, օգտագործելու և անջատելուտեխնիկականպայմաններին,

3) տիրապետում  է համակարգչայինօժանդակտեխնիկականսարքերից (printer, scaner, projector, fax,

պատճենմանսարք և այլն),

4) ներկայացնում է օպերացիոնհամակարգի պատուհանային կառուցվածքը,

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը (microsostoffice),

6) կարողանում է բացել առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը,

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից,

8) ստեղծում է նորթղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում  և տեղադրում է

առաջադրված վայրում,

9) կատարում է առաջադրված փաստաթղթի տպագրում(Print):

49. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տեքստերի խմբագրում և ֆորմատավորում

50. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ծրագրերը պատրաստել հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար,
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2) մուտքագրում  է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,

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

լրացումներ,

4)կատարում է մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորում՝  փոխելով տողերի

դասավորությունը, միջտողային տարածությունները, տեքստի գունային ֆոնը, պարբերության

խորությունները լուսանցքներից,

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

այլն:

51. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Աղյուսակների պատրաստում և խմբագրում

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

դրանք,

2)կազմում է աղյուսակ առաջադրված չափերով և մուտքագրում տվյալներ,

3)կատարում է ուղղումներուլրացումներաղյուսակում (տվյալներ, տողեր, սյուներ և այլն),

4)փնտրում  և գտնում է  տվյալներ աղյուսակում,

5) ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն տվյալների մեջ:

53. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում

54. Կատարման չափանիշներ 1)գծագրում է գրաֆիկականօբյեկտներ,

2)գծագրում է գրաֆիկականօբյեկտներ` օգտագործելով Autoshapes պատուհանիպատրաստիձևերը,

3)գծագրում էկանոնավորպատկերներ,

4)ֆորմատավորում էգրաֆիկականօբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և

չափերըփոխելով,

5)խմբավորում է գրաֆիկականօբյեկտները,

6)գծագրում է տեքստայինբլոկներ,

7) կատարում է գրաֆիկականօբյեկտների գունաերանգավորում:
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55. ՈՒսումնառության արդյունք5 Ցուցադրության կազմակերպում համակարգչային ծրագրերով

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

2)մուտքագրում է տեքստ, թվայինարժեքներևպարզգործողություններ,

2) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝աղյուսակի, գրաֆիկիտեսքով,

3) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության

համար,

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը:

57. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Աշխատել համացանցում

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

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը,

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

կոճակներինշանակությունը,

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

բաց ցանցերից),

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

6) գրանցվում է  էլեկտրոնայինփոստում , ինտերնետային ծրագրերում  և այլ կայքերում,

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

(հաղորդագրություն, նամակ և  կցորդ):
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Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և

հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

1. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

1. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14- 001

2. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է՝ զարգացնել ուսանողի ճաշակը, նրա՝ «գեղեցիկը` որպես աշխարհընկալում

գնահատելու» ունակությունը: Ուսանողի մոտ ձևավորել բարեկրթության և վարվեցողության

ընդունված նորմերը կյանքում կիրառելու կարողություններ:

3. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

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

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

6. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գեղագիտության հիմնական տարրերը և հիմնական հասկացությունները

7. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկի տարբեր սահմանումները,

2) ճիշտ է հիմնավորում գեղեցիկի սահմանման խնդրի բարդությունը,

3) ճիշտ է ուսումնասիրում և վերլուծում շրջապատող աշխարհի գեղեցկությունը:

8. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գեղագիտության պատմությունը

9. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերլուծում մարդկության պատմության ընթացքում գեղագիտական իդեալի

փոխակերպումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում

գեղագիտական իդեալների մասին,

3) ճիշտ է կապակցում դասական և ժամանակակից գեղագիտական իդեալները,
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4) ճիշտ է ընտրումև հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

5) ճիշտ է մշակում գեղեցիկի հայկական իդեալը:

10. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գեղեցիկի դրսևորումները տարբեր մշակութային միջավայրերում

11. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական բնութագրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

3) մշակում է գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները,

4) ճիշտ է ներկայացնում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

5) ճիշտ է ներկայացնում «նորաձևություն» և «ազգային հագուստ (տարազ)»

հասկացությունների մասին:

12. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գնահատել և պահպանել գեղեցիկը

13. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է մեկնաբանում պատասխանատվության իր բաժինը գեղեցիկի պահպանման գործում,

2) ճիշտ է գնահատում գեղեցկության պահպանման և սերունդներին փոխանցման

անհրաժեշտությունը:

14. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Տիրապետել գեղեցիկ վարվելակերպ և հաղորդակցության հմտություններին

15. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կենցաղի և առօրեականության գեղագիտական որոշ բնութագրերը,

2) ճիշտ է բացատրում մարդու ապրելակերպի և գեղեցիկի կապը,

3) ճիշտ է ձևակերպում չափավորության նշանակությունը առօրյա կյանքում,

4) ճիշտ է վերլուծում մարդու ապրելակերպի, պատասխանատվության և գեղեցկության

փոխադարձ կապը,

5) ճիշտ է մշակում գեղեցիկ վարվելակերպի և հաղորդակցության սեփական կանոնները:

16. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել արվեստի տարբեր բնագավառներում գեղեցիկի առանձնահատկությունները

17. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում արվեստի առաջացման սեփական վարկածը,

2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի գործառույթները մարդու կյանքում,

3) ճիշտ է մեկնաբանում գեղեցիկը արվեստում, համեմատում առօրյայում գեղեցիկ
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իրողությունների հետ,

4) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի կիրառական, պաշտամունքային և զուտ գեղագիտական

կողմերն արտացոլող նմուշներ և համադրում միմյանց հետ,

5) ճիշտ է բնութագրում արվեստի տարբեր տեսակներն ըստ մարդու և hասարակության վրա

ունեցած ազդեցության,

6) ճիշտ է կապակցում արվեստն ու առօրյան:

18. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ձեռք բերել գեղագիտական իդեալ և ճաշակ

19. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հիմնավորում գեղագիտական իդեալի հարաբերական բնույթը,

2) ճիշտ է մեկնաբանում ճաշակի դերը իրականության գեղագիտական ընկալման մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում համաշխարհային պատմության տարբեր դարաշրջաններում

գեղագիտական իդեալների առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է կապակցում դասական և մոդեռն գեղագիտական իդեալները,

5) ճիշտ է ներկայացնում և հիմնավորում ժամանակակից գեղագիտական իդեալի տարրերը,

6) մշակում է գեղեցիկի հայկական իդեալ,

7) ճիշտ է վերլուծում գեղագիտական իդեալի փոխակերպումները մարդկության պատմության

ընթացքում և հիմնավորում սեփական տեսակետը արվեստի տարբեր ուղղություններից

բերված օրինակներով:

2. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

20. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ -5-14-002

21. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ համաշխարհային արվեստի

տեսակների, ժանրերի և ոճերի, տարբեր ժամանակաշրջաններում արվեստի պատմության

ձևավորման և զարգացման վերաբերյալ:

22. Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ

23. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:
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24. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

25. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել արվեստի դերն ու նշանակությունը հասարակության զարգացման համար

26. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի անգնահատելի դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում,

2) ճիշտ է ներկայացնում հանրահայտ արվեստագետների և գիտնականների մտքերը արվեստի

վերաբերյալ,

3) ճիշտ է սահմանում հասարակության զարգացման վրա արվեստի տարբեր ճյուղերի

ազդեցությունը,

4) ճիշտ է տիրապետում մշակույթների հիմնական առանձնահատկությունները բացահայտող

հիմնավոր տեղեկատվության,

5) ճիշտ է ներկայացնում հասարակության կենսամակարդակի և արվեստի տարբեր ճյուղերի

զարգացման փոխկապակցվածությունը:

27. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել արվեստի հիմնական տեսակները, ժանրերը

28. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի տեսակները, դրանց զարգացման փուլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի ժանրերի և ոճերի տարբերությունները,

3) ճիշտ է մեկնաբանում նախընտրած որևէ ստեղծագործություն:

29. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել արվեստի զարգացման փուլերը

30. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նախնադարյան և հին աշխարհի արվեստի

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում քարի և բրոնզեդարյան արվեստի զարգացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում Եգիպտոսի, Առաջավոր Ասիայի, Եգեյան, Հունական արվեստների

ընդհանուր նկարագրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Հին Հունակաստանի, Հին Հռոմի և հելլենիստական շրջանների

արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները,
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5) ճիշտ է ներկայացնում հայ արվեստի զարգացման միտումները հելլենիստական շրջանում:

31. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել միջին դարերի և Վերածննդի դարաշրջանի արվեստի հիմնական բնութագիրը

32. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում եվրոպական արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները

քրիստոնեության ընդունումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում /Բյուզանդիա, Արևմտյան և

կեննտրոնական Եվրոպա/,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի շրջանի արվեստի ընդհանուր նկարագիրը,

4) ճիշտ է ներկայացնում Վերածննդի ժամանակաշրջանի հիմնական ներկայացուցիչներին:

33. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել արվեստի ոճերը

34. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում Կլասիցիզմի շրջանի արվեստի բնութագիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում Բարոկկո և Ռոկոկո ոճերի առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում այդ ժամանակաշրջանի նշանավոր դեմքերին:

35. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել իմպրեսիոնիզմի և պոստիմպրեսիոնիզմի ստեղծագործությունների վերլուծություն

36. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում Իմպրեսիոնիզմի առաջացաման նախադրյալները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այդ շրաջանի հիմնական ներկայացուցիչներին և հայտնի

ստեղծագործությունները,

3) ճիշտ է կատարում ստեղծագործության վերլուծությունը և մեկնաբանությունը:

37. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել ռուսական սրբապատկերի առանձնահատկությունները

38. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սրբապատկերների ատեղծման և տարածման աշխարհագրությունը,

2) տարբերակում է ռուս հեղինակների ոճական առանձնահատկությունները և դպրոցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում սրբապատկերների ստեղծման օրինաչափությունները,

կառուցվածքային և գունային առանձնահատկությունները:

39. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել պերեդվիժնիկների արվեստը
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40. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ռուս արվեստի պատմության շրջանները, ոճերը և ուղղությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գեղարվեստական նոր ուղղության առաջացման պատմական

նախադրյալները,

3) ճիշտ է ներկայացնում  ռուս պերեդվիժնիկներին, նրանց հիմնական ստեղծագործությունները,

4) ճիշտ է զանազանում և տարբերակում ստեղծագործության գեղարվեստական շրջանի, դպրոցի

(ազդեցությունների) նրբությունները։

3. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՅ ԱՐՎԵՍՏԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ»

41. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ -5-14-003

42. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ հայ արվեստի պատմության

հիմնական ներկայացուցիչների և տարբեր ժամանակաշրջաններում հայ արվեստի պատմության

ձևավորման և զարգացման, ինչպես նաև համաշխարհային արվեստի պատմության մեջ հայ

արվեստի դերի վերաբերյալ:

43. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

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

45. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

46. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հայ արվեստի պատմութան ձևավորման և զարգացման

առանձնահատկությունները

47. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ արվեստի ձևավորման առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական արվեստը բնորոշող հիմնական ուղղությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայ արվեստի զարգացման փուլերը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում քրիստոնեության ընդունումը, որպես արվեստների զարգացման նոր



27

փուլ:

48. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հայ միջնադարյան արվեստը

49. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հայկական մանրանկարչության և գրքարվեստի հիմնական

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանրանկարչական դպրոցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում հայկական մանրանկարչական դպրոցների հիմնական

ներակայացուցիչներին, իրենց հիմնական աշխատանքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հայկական մանրանկարչության պատկերագրական և գունային

առանձնահատկությունները,

5) դեկորատիվ-կիրառական և խաչքարային արվեստների ձևավորման և զարգացման

օրինաչափությունները:

50. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայկական ճարտարապետությունը

51. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ճարտարապետության ձևավորման

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում եկեղեցաշինության՝ որպես առանձին ուղղության,

առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է բնորոշում ճարտարապետական կոթողների կառուցվածքային

առանձնահատկությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հայկական ճարտարապետության հետագա զարգացման հիմնական

փուլեը,

5) ճիշտ է բնորոշում հայ միջնադարյան և ժամանակակից ճարտարապետության կապը:

52. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել հայկական խաչքարների ստեղծման առանձնահատկությունները
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53. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական խաչքարը՝ որպես հայ արվեստի առանձին ճյուղ,

2) ճիշտ է ներկայացնում խաչքարերի ստեղծման պատմական շրջանը, կապը քրիստոնեության՝

որպես պետական կրոն ընդունման,հետ,

3) ճիշտ է թվարկում խաչքարագործ վարպետներին, նրանց ստեղծագորությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում  խաչքարրեի հիմնական կառուցվածքը և խորհրդաբանությունը:

54. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հայկական դեկորատիվ-կիրառական արվեստը

55. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական դեկորատիվ-կիրառական արվեստը՝ որպես հայ արվեստի

առանձին ճյուղ,

2) ճիշտ է ներկայացնում դեկորատիվ-կիրառական արվեստի հիմնական ուղղությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեկորատիվ-կիրառական արվեստի առանձնահատկությունները, կապը

կենցաղի հետ:

56. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներյակացնել հայ արվեստի զարգացման հիմնական փուլերը

57. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում վերածնունդը հայ միջնադարյան արվեստում,

2) ճիշտ է ներկայացնում XIX դ. հայ արվեստի հիմնական ներկայացուցիչներին և նրանց ստեղ-

ծագործությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում XX դ. հայ արվեստի հիմնական բնութագիրը,

4) ճիշտ է մեկնաբանում ժամանակակից հայ արվեստի հիմնական միտումները:

4. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ

58.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-004

59. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գծագրական երկրաչափության օրենքների և

մեթոդների կիրառման կարողություններ:

60. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ
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61. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

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

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

63. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծագրության մեթոդները և առանձնահատկությունները

64. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնել գծագրության մեթոդները,

2) ներկայացնել գծագրության առանձնահատկությունները:

65.

ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կոորդինատների առանցքների և երեք պատկերային հարթությունների օգնությամբ  կառուցել

ծավալային մոդելների գծագրական պրոեկցիան օգտագործելով գծագրական գործիքներն ու

օժանդակ միջոցները

66. Կատարման չափանիշներ 1) գծում է գծագիրը որպես իրի հարթ գրաֆիկական պատկեր,

2) կիրառում է ծավալային մոդելների գծագրական պրոեկցիոն կառուցման տեսակները,

3) կիրառում է  կոորդինատների առանցքների և երեք պատկերային հարթությունների

կիրառման սկզբունքները,

4) ճիշտ է կիրառում  գծագրական գործիքները և օժանդակ միջոցները:

67.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Տիրապետել գծագրական երկրաչափության տարաբնույթ խնդիրների իրականացման

մեթոդներին և գծագրական խնդիրներն իրականացնող համակարգչային նախագծային

ծրագրերին

68. Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է միջավայրի մարմինները հեռանկարային սկզբունքով,

2) գծագրում է մարմինները ստվերների և հայելային պատկերների արտահայտմամբ,

3) կիրառում է համակարգչային ծրագրերը գծագրական աշխատանքի ընթացքում:

69. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել լծորդումների կատարման մեթոդները և խնդիրների բազմազանությունը և

կիրառել գործնականում
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70. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում և կիրառում է  լծորդվող կետերի և գծերի միացման մեթոդները,

2) կիրառում է գծից-գիծ սահմանանցման ձևերը` լծորդման ձևերով,

3) ներկայացնում և կիրառում է երկու շրջանագծերի լծորդման մեթոդները,

4) կիրառում է լծորդման խնդիրների տարբերակներ` օգտագործելով շրջանագիծ և գիծ,

5) կիրառում է կազմած գծերի համակարգը:

71. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել և կիրառել գծագրության ժամանակ օգտագործվող գծերի տեսակները

72. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է հիմնական հոծ գծերը գծագրում,

2) կիրառում է բարակ հոծ գիծը գծագրում,

3) կիրառում է ալիքավոր հոծ գիծը գծագրում,

4) կիրառում է ընդհատվող գծակետային բարակ գիծը գծագրում,

5) կիրառում է ընդհատվող գծիկային գծի տարբերակներ,

6կիրառում է չափասլաքի, չափագծի, արտաբերման գծերի կիրառման պահանջները

գծագրերում:

73. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կիրառել գծագրական երկրաչափության տեխնիկական կատարման սկզբունքները

74. Կատարման չափանիշներ 1) կատարում է իրի չափագրում՝ պահանջվող մեթոդներով և գործիքներով,

2) կիրառում է  գծագրական ֆորմատների ընդունված ձևերը,

3) ճիշտ է կարդում աշխատանքային և գաբարիտային գծագրերը:

75. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Կիրառել դետալի գծագրական հատույթների, կտրվածքների, լծորդումների և առանձին կարևոր

հանգույցների գծագրման մեթոդները և պահանջները

76. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում դետալի գծագրական հատույթները, նրանց մեթոդները և պահանջները,

2) ճիշտ է կատարում դետալի կտրվածքները սահմանված մեթոդների և պահանջների

համաձայն,

3) ճիշտ է կատարում դետալի գծագրական լծորդումները սահմանված մեթոդների և
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պահանջների համաձայն,

4) ճիշտ է կատարում դետալի կարևոր հանգույցների գծագրումը սահմանված մեթոդների և

պահանջների համաձայն:

77. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել երկրաչափական գծագրության պահանջները և հնարավորությունները և կիրառել
գործնականում

78. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գծագրական խնդիրների կատարման տարբերակներ տարբեր

ֆորմատների վրա,

2) ճիշտ է գծում  առարկայի պրոեկցիաները պլաստիկ լուծումներով,

3) ճիշտ է գծում  մասշտաբային լուծումներ գծագրերում,

4) ճիշտ է կատարում երկրաչափական գծագրերի չափանշումը սլաքների և թվանշման

արտահայտմամբ,

5) ճիշտ է  կիրառում չափերի շղթան գծագրում,

6) ճիշտ է կիրառում երկրաչափական գծագրության հնարավորությունները նախագծային

գրաֆիկական լուծումներում:

5. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԵՌԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ»

79. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-005

80. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հարթության վրա տարածության ձևերի

պրոյեկտման գլխավոր մեթոդները գործնականում կիրառելու կարողություններ:

81. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

82. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ-5-14-004

<<Երկրաչափական գծագրության հիմնախնդիրները, պահանջները և մեթոդները >> մոդուլը:

83. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլը ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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84. Ուսումնառության արդյունք 1 Կառուցել գծային հեռանկարի պրոյեկտման ապարատում կետի, ուղղու և հարթության

հեռանկարները, որոշել հեռանկարային մասշտաբը:

85. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գծագրում կետի հեռանկարը ըստ կոորդինատների,

2) ճիշտ է գծագրում ուղղու և հարթության հեռանկարները ընդհանուր և հատուկ դիրքի

ուղիներով,

3) ճիշտ է կրճատում հատվածի, հարթ պատկերի գծային չափերը հեռանկարի հարթության

նկատմամբ:

86. Ուսումնառության արդյունք 2 Կառուցել տարբեր տեսակի մանրակների հեռանկարը, երկրաչափական մարմիններից

կազմված մոդելի հեռանկար

87. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում անկյան հեռանկարը,

2)ճիշտ է կառուցում հարթ պատկերի հեռանկարը,

3)ճիշտ է որոշում անկյան և հատվածի իրական մեծությունները,

4)ճիշտ է բաժանում անկյունը և հատվածը մասերի,

5)ճիշտ է կառուցում երկրաչափական մարմինների հեռանկարը:

88. Ուսումնառության արդյունք 3 Գծագրել հեռանկարային ցանցի կիրառմամբ առանձին առարկաների պատկերներ,

ճարտարապետական կառույցներ (ինտերյեր, էքստերյեր)

89. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում նկարի հիմնական էլեմենտների դիրքը հատվածների վրա,

2) ճիշտ է գծագրում հեռանկարային ցանցը, որի կողմերը զուգահեռ և ուղղահայաց են նկարի

հիմքին,

3) ճիշտ է տեղադրում պատկերվող օբյեկտների բարձրությունները հաշվի առնելով

մասշտաբները:

90. Ուսումնառության արդյունք 4 Գծագրել ճարտարապետական կառույցի հեռանկար

91. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում դիտման անկյունը,

2) ճիշտ է կառուցում աստիճանների հեռանկարը,
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3) ճիշտ է կառուցում կամարի հեռանկարը ճարտարապետների մեթոդով,

4) ճիշտ է գծագրում ճարտարապետական կառույցի ֆրոնտալ և անկյունային հեռանկարները:

92. Ուսումնառության արդյունք 5 Կառուցել առարկայի ստվերներ և արտացոլումներ

93. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում կետի, հարթության, առարկայի սեփական և ընկած ստվերը բնական և

արհեստական լույսի աղբյուրների դեպքում,

2)ճիշտ է կառուցում ուղղու, հարթության և առարկայի արտացոլումները ջրի և հարթ

հայելանման մակերևույթին:

6. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ ԵՎ

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ»

94. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ -5-14-006

95. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ստեղծագործական նյութերի, դրանց

տարատեսակների ճանաչողություն և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

96. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

98. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

99. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և տարբերակել թղթերը և թղթի վրա աշխատելու նյութերը, գործիքները և կիրառել

գործնականում

100. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում և օգտագործում բոլոր աշխատանքային կարկասների ձևերը,

2) ճիշտ է տարբերակում և օգտագործում ստեկերը, բրիչը,կտրող, ծակող, մշակող, չափող

գործիքները,

3) ճիշտ է տարբերակում և օգտագործում փայտ, երկաթ, կավ, պլաստիրին, գիպս, վիկսինիտ,
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բրոնզ, երկաթ, քար, ակրիլիկ նյութերը:

101. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել քանդակի համար անհրաժեշտ պարագաները

102. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում հասոցը,

2)ճիշտ է պատրաստում և ապահովում անհրաժեշտ նյութերը, լուծիչները,

3) ճիշտ է պատրաստում գործիքները ըստ նշանակության,

4)ճիշտ է պատրաստում կարկասը (ամրակներով, խաչուկներով),

5)ճիշտ է պահպանում գուրծիքների, նյութերի հետ աշխատելու անվտանգության կանոնները,

6) ճիշտ է պատրաստում քանդակի համար պատվանդաններ,

7) ճիշտ է կիրառում բրոնզը և այլ նյութեր

8) ճիշտ է կատարում աշխատանք նյութի վրա:

7. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆՅՈՒԹԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

103. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-007

104. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավանդական և ժամանակակից

կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի հիմնական տեսակների, նրանց կիրառման ձևերի,

առանձնահատկությունների և հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք

գործնականում կիրառելու կարողություններ:

105. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

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

107. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

108.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել ավանդական և ժամանակակից կոնստրուկտիվ ու հարդարման նյութերի

հիմնական տեսակները, կիրառման ձևերը, առանձնահատկությունները և հնարավորությունները
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(քար, փայտ, մետաղ, պլաստմասսա, ապակի, սինթետիկ նյութեր, ներկեր և ծածկույթներ,

քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները)

109. Կատարման չափանիշներ 1) oգտագործում է ավանդական կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի հիմնական տեսակները,

2) ներկայացնում է ավանդական կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի կիրառման ձևերը,

3) օգտագործում է ժամանակակից կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի հիմնական

տեսակները,

4) ներկայացնում է ժամանակակից կոնստրուկտիվ և հարդարման նյութերի կիրառման ձևերն ու

առանձնահատկությունները:

110.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել նյութերի բազմաբնույթ հատկությունները, դասակարգումը, որակի գնահատումը,

քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները

111. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է նյութերի բազմաբնույթ հատկությունները,

2) կատարում է  նյութերի դասակարգում,

3) կատարում է նյութերի որակի գնահատում,

4 ) քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները:

112.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաները, նրանց ֆիզիկական ու

քիմիական առանձնահատկությունները: Իրականացնել նյութերի ճիշտ ընտրություն՝ հաշվի

առնելով դրանց ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:

113. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է նյութերի արտադրման և կիրառման տեխնոլոգիաները,

2) ներկայացնում է նյութերի ֆիզիկական և քիմիական առանձնահատկությունները,

3) իրականացնում է նյութերի ռացիոնալ ընտրություն՝ հաշվի առնելով դրանց քիմիական և

ֆիզիկական հատկությունները:

114.

ՈՒսումնառության արդյունք 4

Բացատրել նյութերի ծավալագոյացման առանձնահատկությունները, նրանց մշակման

հնարավորությունները, ներկայացնել նյութերի տեխնիկական մշակման հաստոցները և

գործիքները:
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115. Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է նյութերի ծավալագոյացման առանձնահատկությունները,

2) բացատրում է նյութերի մշակման հնարավորությունները,

3) ներկայացնում է նյութերի տեխնիկական մշակման հաստոցները և գործիքները:

116. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել նյութերի նկատմամբ կիրառվող ֆունկցիոնալ, գեղագիտական, տնտեսական,

արտադրական պահանջները: Բացատրել բնական և արհեստական նյութերի

բազմազանությունը:

117. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է նյութերի նկատմամբ կիրառվող գեղագիտական պահանջները,

2) ներկայացնում է նյութերի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական և արտադրական

պահանջները,

3) ներկայացնում է բնական նյութերի բազմազանությունը,

4) ներկայացնում է արհեստական նյութերի բազմազանությունը:

8. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆԱԽՆԱԿԱՆ (ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ) ՔԱՆԴԱԿԻ  ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

118.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-008

119. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քանդակի էսքիզային պատրաստում պարզ

նյութերով մանրակերտի պատրաստման անհրաժեշտության  և պահանջների վերաբերյալ

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

120. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

121. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-006

Քանդակագործության համար անհրաժեշտ գործիքների կիրառման տեխնիկա և տեխնոլոգիա,

ՔԴՔ 5-14-007 Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա, ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-024 Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում մոդուլները:
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122. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

123. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարողանալ փնտրել նախնական էսքիզի լավագույն տարբերակ

124. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է առաջադրանքի մանրակերտի փորձնական էսքիզային կատարման

անհրաժեշտությունը, առաջադրանքի ծավալի, մասշտաբի, եռաչափ տարածական ճշտման

նպատակով,

2) ներկայացնում է պատրաստվող մոդելի մանրամասն չափագրումը և գաբարիտային

գծագրերը,

3) իրականացնում  է առաջադրանքի եռաչափ տարածական լուծումները,

4) իրականացնում  է աշխատանքի կատարման մասշտաբային հաշվարկներ,

5) ներկայացնում է ավարտված ճշտված էսքիզները:

125.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել  նախնական (էսքիզային) մանրակերտի պատրաստման պահանջները և կիրառել

դրանք

126. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է ճիշտ ընտրված նյութերը,

2) ապահովում է պատրաստվող մանրակերտի էսքիզային ճշտությունը,

3) ապահովում է մանրակերտի չափերի ճշտությունը գծագրերին համապատասխան,

4) տարբեր ամրության  նյութերով՝ փայտ, մետաղալար, կավ, պլաստիրին, գիպս,/և այլն,

իրականացնում է փորձնական աշխատանք,

5) ապահովում է մանրակերտի գունագրաֆիկական և ֆակտորային լուծումների ճշտությունը

ըստ էսքիզի,

6) ապահովում է առաջադրանքի ծավալային ընկալման հնարավորությունը,

7) ապահովում է նախագծային խնդիրների վերլուծության հնարավորությունը:

127. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել և ներկայացնել  պարզ նյութերի օգտագործման հնարավորությունները
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128. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է մանրակերտի պատրաստման բոլոր պարզ, դասական նյութերը,

2) օգտագործում է նյութերը իրենց ֆիզիկական հատկություններով,

3) նախապատրաստում է պատվանդանը հարթային և ծավալային լուծումների իրականացման

համար,

4) կիրառում է պատվանդանը և էսքիզի ծավալային մակերեսը, ծալքային լուծումները,

մակերեսային, հանգուցային վերահղկման լուծումներ ստանալու համար,

5) ներկայացնում է պլաստիրինը որպես ծավալային լուծումներ ապահովող նյութ,

6) դասակարգում է բոլոր նյութերը ըստ իրենց ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների և

հնարավորությունների՝ հաշվի առնելով նյութերի քիմիական, ֆիզիկական հատկությունները:

9. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՈՎ ԻՐԻ ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ՄԱՆՐԱԿԵՐՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ

129.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-009

130. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ժամանակակից նյութերի կիրառման և

ծավալային իրի ավարտական մանրակերտի պատրաստման կարողություններ:

131. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

132. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-024 Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում, ՔԴՔ 5-14-025 երկրաչափական մարմինների և պարզ իրերի քանդակի

կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-008 Նախնական (էսքիզային) քանդակի

պատրաստում, ՔԴՔ 5-14-029 Զարդարվեստ: Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ երկրաչափական

և աքսիոնոմետրիկ կառուցումներ, ՔԴՔ 5-14-030 Չափանշում, գծանշում, նկարի, էսքիզի

տեղակայում նախապատրաստվածքի վրա, ՔԴՔ 5-14-032 Գրատեսակներ և զարդային

ձևավորում մոդուլները:
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133. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

134. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ծավալային եռաչափ մոդելի (մանրակերտի) պատրաստման պահանջները

135. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է նախագծի (առաջադրանքի) վերջնական լուծման բոլոր տվյալները,

2) ապահովում է նախագծի վերջնական ծավալային լուծման գրաֆիկական տեսքը,

3) ապահովում է նախագծի փնտրողական մոդելների, էսքիզային մանրակերտի նմուշները և

լուսանկարները,

4) ճիշտ է ընտրում նյութերը՝ հաշվի առնելով նրանց քիմիական և ֆիզիկական

հատկությունները,

5) ներկայացնում է մասշտաբային լուծումների հաշվարկի հիմնավորում,

6) ապահովում է պատրաստված մանրակերտի ցուցադրման պահանջները:

136.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել ժամանակակից նյութերի կիրառման հնարավորությունները

137. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի ֆիզիկական հնարավորությունները,

2) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի ծավալային և հարթային լուծումներ ապահովելու

անսահմանափակ հնարավորությունները,

3) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի գունային և ֆակտորային հնարավորությունները,

4) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի համատեղ օգտագործման հնարավորությունը,

5) ներկայացնում է ժամանակակից նյութերի կայունությունը և դիմացկունությունը:

138. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել մանրակերտ մասշտաբային լուծումներով

139. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է 1:1 մասշտաբով՝ իրական չափով պատրաստվող մանրակերտի պահանջները,

2) ներկայացնում է մեծացնող մասշտաբի հնարավորությունները,

3) ներկայացնում է փոքրացնող մասշտաբի հնարավորությունները,

4) ներկայացնում է մանրակերտի պատրաստման ժամանակ մասշտաբների կիրառման
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կարևորությունը,

5) ներկայացնում է պատրաստվող մանրակերտի չափերի հաշվարկներ տարբեր մասշտաբներով:

6) պատրաստում է մանրակերտ մասշտաբային լուծումներով:

10. ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ, ՀԱՍՏՈՑՆԵՐ, ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

140.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-010

141. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հաստոցների և գործիքների  վերաբերյալ

գիտելիքներ և արտադրական գործընթացների կազմակերպման կարողություններ:

142. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

143. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-006

Քանդակագործության համար անհրաժեշտ գործիքների կիրառման տեխնիկա և տեխնոլոգիա,

ՔԴՔ 5-14-007 Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա, մոդուլները:

144. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

145. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և կազմակերպել տարբեր նյութերով իրականացվող արտադրական պրոցեսները:

146. Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է արտադրությունում իրականացվող ձուլման պրոցեսը,

2) իրականացնում է տարբեր մետաղներով ֆորմայի լցման-ձուլման ընթացքը,

3) կատարում է նյութերի կտրման ձևերը և պրոցեսը,

4) իրականացնում է նյութերի ծակման արտադրական պրոցեսը,

5) իրականացնում է նյութերի հղկման պրոցես,

6) կատարում է նյութերի եռակցման պրոցես,

7) իրականացնում է նյութերի զոդման արտադրման պրոցես,

8) կատարում է նյութերի սեղմման (պրես) պրոցեսը,
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9) իրականացնում է նյութերի գալվանիկական (քիմիական) մշակման պրոցեսը,

10) իրականացման է նյութերի հաստոցային հղկման, փայլեցման պրոցեսները,

11) իրականացնում է նյութերի հաստոցային տաշման պրոցեսը,

12) կատարում է նյութերի լազերային մշակման պրոցեսը:

147.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել արտադրական հաստոցները, սարքերը և ֆունկցիոնալ

առանձնահատկությունները

148. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կտրող հաստոցները, սարքերը և կատարում փորձնական աշխատանք,

2) ներկայացնում է պլաստմասայի և մետաղի կաղապար լցման և ձուլման հաստոցները,

սարքերը,

3) ներկայացնում է ծակող հաստոցները, կատարում է է փորձնական աշխատանք,

4) ներկայացնում է հղկող և փայլեցնող հաստոցներ, կատարում է փորձնական աշխատանք,

5) ներկայացնում է նյութերի մեխանիկական մշակման հաստոցները, սարքերը, կատարում է

փորձնական աշխատանք,

6) ներկայացնում է նյութերի մշակման գալվանիկական սարքերը,

7) ներկայացնում է նյութերի մեխանիկական միացման սարքերը,

8) ներկայացնում է նյութերի մշակման լազերային սարքերը:

149. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել և կիրառել նյութերի վրա աշխատանքի իրականացման ձեռքի գործիքները

150. Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է նյութերի կտրման ձեռքի գործիքները,

2) կիրառում է նյութերի ծակող ձեռքի գործիքները,

3) կիրառում է նյութերի հղկման ձեռքի գործիքները,

4) կիրառում է նյութերի տաշող և հղկող գործիքներ,

5) կիրառում է նյութերի փայլեցման գործիքներ,

6) կիրառում է նյութերի էլեկտրական և մեխանիկական միացման գործիքներ,

7) կիրառում է փոքր գործողություններ կատարող ձեռքի գործիքներ:
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11. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՆԱՏՈՄԻԱ»

151. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-011

152. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևաորել մարդու մարմնի ձևի ու կառուցվածքի վերաբերյալ

գիտելիքներ:

153. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

154. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար նախնական  մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

155. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլը ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է

156. Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և ցուցադրել մարդու մարմնի ձևն ու կառուցվածքը, կատարել կրկնօրինակումներ

157. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում մարդու մարմնի ձևն ու կառուցվածքը կազմող համամասնությունները,

2) ճիշտ է խմբավորում մարդու մարմնի համամասնությունները, ըստ համակարգերի,

3) ճիշտ է ցուցադրում և անվանակոչում մարդու մարմնի համամասնությունները,

4) ճիշտ է գծանկարում և քանդակում մարդու մարմնի ձևն ու կառուցվածքը /սխեմատիկ/:

158. Ուսումնառության արդյունք 2 Թվարկել և ցուցադրել մարդու մարմնի հավասարակշռության պայմանները

159. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարբերակները մարդու մարմնի սիմետրիկ և ասիմետրիկ դիրքերում,

2) ճիշտ է ցուցադրում և ներկայացնում մարդու մարմնի ծանրության կենտրոնը, նրանից

իջեցված ուղղահայացը և հենման դաշտը,

3) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարում և քանդակում մարդու մարմնի հավասարակշռության

պայմանները, /սխեմատիկ/:

160. Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մարդու մարմնի համաչափության օրենքներն ու օրինաչափությունները
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161. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տղամարդու և կնոջ համաչափությունները,

2) տարբերակում է մարդու համաչափությունները ըստ տարիքի,

3) ճիշտ է մեկնաբանում «հների քառակուսի» օրենքը:

162. Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել և ցուցադրել մարդու մարմնի ոսկրային և մկանային համակարգերը

163. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ցուցադրում և անվանակոչում մարդու մարմնի ոսկրերը և մկանները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ոսկրերը և մկանները ըստ համակարգերի,

3) ճիշտ է գծանկարում ոսկրերը և մկանները:

164. Ուսումնառության արդյունք 5 Պատկերել քանդակում մարդու մարմինը շարժման մեջ

165. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ճեպանկարում և ճեպաքանդակում մարդու մարմնաձևը քայլելիս,

2) ճիշտ է ճեպանկարում  և  ճեպաքանդակում  մարդու մարմնաձևը վազելիս,

3) ճիշտ է ճեպանկարում և ճեպաքանդակում  մարդու մարմնաձևը աշխատանք կատարելիս:

166. Ուսումնառության արդյունք 6 Պատկերել թռչյուններ և չորքոտանիներ

167. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում մարդու, թռչնի և չորքոտանու կմախքների նմանություններն ու

տարբերությունները,

2) ճիշտ է թվարկում մարդու, թռչնի և չորքոտանու մկանային համակարգերի նմանություններն

ու տարբերությունները,

3) ճիշտ է գծանկարում և ճեպաքանդակում  թռչյուններ և չորքոտանիներ տարբեր շարժումերի

մեջ:

12. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ»

168. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-012

169. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մանկավարժություն առարկայի, խնդիրների,



44

հիմնական գործառույթների և հասկացությունների, մանկավարժական գիտության,

պատմության և պրակտիկայի փոխադարձ կապի, ինչպես նաև մանկավարժական գիտության և

արվեստի կապի վերաբերյալ գիտելիքներ:

170. Մոդուլի տևողությունը 96 ժամ

171. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

172. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի   ընդունելի  կատարողականը  յուրաքանչյուր  արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների  բավարար  մակարդակի   ապահովումն է:

173. Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մանկավարժության առարկան, խնդիրները, գործառույթները

174. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  մանկավարժության  առարկան,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության խնդիրները,

3) ճիշտ է թվարկում և մեկնաբանում մանկավարժության գործառույթները:

175. Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել մանկավարժության պատմության գիտության զարգացման փուլերը

176. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության պատության զարգացման պատմական հիմնական

փուլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ստրակատիրական հասարակարգում Հին Հունաստանի

դաստիրակության, դպրոցների և մանկավարժական մտքի զարգացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում միջին դարերում Արևմտաեվրոպական երկրների դաստիրակությունն ու

դպրոցների համակարգը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության` որպես գիտության ձևավորման ընթացքը.

4) ճիշտ է մեկնաբանում կրթական համակարգի բարեփոխումներին միտված տեսությունները (Ջ.

Դյուի, Է) Թորնդայք, Մ. Մոնտեսորի, Ա. Բինե):
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177. Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հայ մանկավարժական մտքի և դպրոցների զարգացումը պատմական տարբեր

ժմանակաշրջաններում

178. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայ մանկավարժական մտքի զարգացման պատմական հիմնական

փուլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայ միջնադարյան մանկավարժության առանձնահատկությունները,

հիմնական ներկայացուցիչներին,

3) ճիշտ է ներկայացնում XIX-XX դ4) հայ մանկավարժական մտքի հիմնական

ներկայացուցիչներին, նրանց գործունեությունը (Խ.Աբովյան, Ղ.Աղայան, Մ.Մամուրյան, Րաֆֆի,

Պռոշյան, Հովհաննես Հինդլյան, Գուրգեն Էդիլյան),

3) ճիշտ է ներկայացնում XIX-XX դ4) հայ մանկավարժական մտքի հիմնական

ներկայացուցիչների մանկավարժական հայացքները (Խ.Աբովյան, Ղ.Աղայան, Մ.Մամուրյան,

Րաֆֆի, Պռոշյան, Հովհաննես Հինդլյան, Գուրգեն Էդիլյան):

179. Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել մանկավարժության հիմնական հասկացությունները

180. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում <<Կրթություն>> հասկացությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում <<Դաստիարակություն>> և <<Ուսուցում>> հասկացությունները և

դրանց փոխկապակցվածությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում <<Զարգացում>> և <<Ձևավորում>> հասկացությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում տարիքային պարբերությունների իմացության անհարժեշտությունն

դասավանդողի համար:

181. Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել մանկավարժական գիտությունների համակարգի զարգացման արդի

ուղղությունները և դրանց դերը ուսումնադաստիարակչական գործընթացում

182. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գիտության և պրակտիկայի փոխադարձ կապը,

2) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժական գիտության և արվեստի կապը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ավանդական մանկավարժության ուղղությունը,
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4) ճիշտ է ներկայացնում մանկավարժության հումանիստական ուղղությունը:

183. Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել դաստիարակության մեթոդները, դրանց դասակարգումն ու կիրառման

հնարավորությունները ամբողջական մանկավարժական գործընթացում

184. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության հիմնական հասկացությունները` մեթոդ, հնար,

միջոց,

2) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության մեթոդների դասակարգումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում մեթոդական խմբերի մեթոդների կիրառումը դասի ընթացքում և դասից

դուրս,

4) ճիշտ է ներկայացնում խմբային աշխատանքի, միմյանց կարծիքը լսելու և

հանդուրժողականության արմատավորման դերը անձի դաստիարակության գործընթացում:

185. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել կրթության բովանդակության բաղադրիչները

186. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեստում գիտելիք, կարողություն, հմտություն

հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում դասագրքերին և ուսումնական ձեռնարկներին ներկայացվող

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեստի դպրոցների ուսումնական պլանի բաղադրիչները,

4) ճիշտ է ներկայացնում ինտեգրված առարկաների զուգակցումը:

187. ՈՒսումնառության արդյունք 8 Ներկայացնել միջնակարգ կրթության պետական չափորոշչի կառուցվածքը և գործառույթները

188. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում միջնակարգ կրթության պետական չափորոշչի կառուցվածքը և

գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում սովորողների յուրացման համար նախատեսված գիտելիքների

մակարդակները` ելնելով ուսուցման տարբեր աստիճանների նպատակներից,

3) ճիշտ է ներկայացնում կարողությունների և հմտությունների ամբողջությունը (ճանաչողական,
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հաղորդակցման, համագործակցային, ինքնուրույն գործունեության և ստեղծագործական):

13. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

189. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-013

190. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հոգեկանի զարգացման ընդհանուր

օրինաչափությունների, գործընթացների, որակների և վիճակների մասին գիտելիքներ, ինչպես

նաև ձևավորել և զարգացնել սովորողների գեղարվեստական ստեղծագործական

կարողություններ:

191. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

192. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

193. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

194. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հոգեբանության դերն ու նշանակությունը, նրա ուսումնասիրման մեթոդները,

սկզբունքները, գործառույթները և բնագավառները

195. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հոգեբանությունը որպես գիտություն, նրա զարգացման հիմնական

փուլերը,

2) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության ուսումնասիրության մեթոդները անձի հոգեկան

կառուցվածքի ուսումնասիրության ժամանակ,

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության սկզբունքները, գործառույթները և հոգեկանի

ռեֆլեկտոր բնույթը,

3) ճիշտ է բացատրում հոգեբանության բնագավառները և միջառարկայական կապերը:

196. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել անձը և նրա գործունեության ձևերը
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197. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անձ, անհատ, անհատականություն և մարդ հասկացությունները և

ճանաչում է անձը որպոս օբյեկտ և սուբյեկտ,

2) ճիշտ է ներկայացնում անձի գործունեությունը և նրա գործունեության տեսակները տարբեր

տարիքային փուլերում,

3) ճիշտ է ներկայացնում տարիքին բնորոշ գործունեությանառաջատար ձևը /խաղ,աշխատանք ,

ուսումնառություն/,

4) ճիշտ է ներկայացնում անձի վարքը, նրա ինքնքկառավարման հնարավորությունները:

198. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել անձի ճանաչողական /իմացական/ գործընթացները

199. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի ուշադրությունը, նրա տեսակերը, հիմնական որակները, սովորողի

ուշադրությունը, որպես ճանաչողական գործընթաց,

2) ճիշտ է ներկայացնում զգայությունը, նրա առանձնահատկությունները, տեսակները,

սովորողի/դպրոցականի/ զգայությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընկալումները, առանձնահատկությունները և նրանց իմացական դերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հիշողությունը,նրա տեսակները, հիմնական գործընթացները և

սովորողի հիշողությունը, որպես ճանաչողաիմացական գործընթաց,

5) իմացական գործընթացներից ճիշտ է ներկայացնում երևակայությունը,նրա

տեսակները,դպրոցական տարիքի երեխաների երևակայական զարգացումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում գեղարվեստական ստեղծագործութայն հոգեբանությունը և արվեստի

ընկալման հիմնախնդիրները հոգեբանության մեջ,

7) ճիշտ է ներկայացնում խոսքը որպես հաղորդակցման միջոց, նրա տեսակները և ճիշտ է

պատկերացնում, թե ինչպես է հարկավոր զարգացնել դպրոցական տարիքի երեխաների խոսքը,

8) ճիշտ է բացատրում մտածողությունը, նրա հիմնական գործընթացները և սովորողի

մտածողությունը:
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200. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել անձի հուզակամային ոլորտը

201. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի հուզակամային ոլորտը և արտաքին դրսևորումները,

2) ճիշտ է բացատրում հույզերը,և զգացմունքները, նրանց տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կամքը, կամային ոլորտի դրսևորումները և հիմնական գործառույթները,

4) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան վիճակներից` սթրեսը, ֆրուստրացիան, աֆեկտը, կիրքը և

դրանց հնարավոր հոգեբանական խաթարումների նախադրյալները:

202. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել անձի հոգեկան որակները կամ անհատական առանձնահատկությունները

203. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հոգեկան որակներից` խառնվածքը, դրա հոգեբանական բնութագիրը և

նյարդային համակարգին համապատասխանող տիպերը,

2) ճիշտ է բացատրում բնավորությունը, դրա դրսևուրումները, գծերը և դպրոցական տարիքի

երեխաների բնավորությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ընդունակությունները, դրանց դրսևորման պայմանները, տեսակները և

սովորողի ընդունակությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դիրքորոշումների կառուցվածքը, գործառույթները և տեսակները:

204. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության կապի

առանձնահատկությունները

205. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում տարիքային և մանկավարժական հոգեբանությունը, մեթոդներն և

սկզբունքները,

2) ճիշտ է բացատրում տարիքային տարբեր փուլերում գտնվող երեխաների զարգացման

հոգեբանական առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դասավանդողի մանկավարժական ընդունակությունները,

կարողությունները և հմտությունները,

4) ճիշտ է ներկայացնում դասավանդող անձի ազդեցությունը սովորող անձի ձևավորման վրա:
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14. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

206. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-014

207. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել  դասավանդելու հմտություններ ու

կարողություններ, ինչպես նաև հաղորդել տեսական և գործնական գիտելիքնր կերպարվեստից,

ներկայացնել ուսուցման նպատակները, բովանդակությունը,արդյունավետ մեթոդներն ու

սկզբունքները, ուսուցման տեխնիկական միջոցների կիրառման հնարավորությունները:

Ավարտելով այս մոդուլը ուսանողը կկարողանա արդյունավետ կազմակերպել կերպարվեստի

դասավանդման գործընթացը:

208. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

209.

Մուտքային պահանջները

Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ 5-14-013

«Մանկավարժություն» մոդուլը:

210. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի սպահովումն է:

211. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկայի տարրերը

212. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայացնում արվեստի մանկական դպրոցներում կերպարվեստի դասավանդման

մեթոդիկայի առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեստի ուսուցման նպատակները /կրթական,

դաստիրակչական/,

3) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեստի ուսուցման տարրերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեստի դասավանդման հիմնական սկզբունքները և մեթոդները,

5) ճիշտ է թվարկում կերպարվեստի ուսուցման միջոցները, տեղեկատվության հիմնական

աղբյուրները:
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213. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել կերպարվեստի ուսուցման բովանդակությունը

214. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայացնում դասավանդման խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում կերպարվեսի պարապմունքի տեսակները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մանկական նկարի առանձնահատկությունները:

215. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել կերպարվեստի դասավնդման հիմնական տեսակները

216. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայացնում բնօրինակից քանդակագործությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում թեմատիկ քանդակագործությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում դեկորատիվ քանդակագործությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում զրույց կերպարվեստի մասին պարապմունքների

առանձնահատկությունները:

217. Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ուսուցման մեթոդներն և ուսուցման արդի տեխնոլոգիաները

218. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման մեթոդներ, միջոցներ, հնարքներ, կանոններ

հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ավանդական և ժամանակակից մեթոդները,

3) ճիշտ է ընտրում ուսուցման մեթոդը` ելնելով առաջադրված դասանպատակից,

4) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաները,

5) ճիշտ է ներկայացնում ուսուցման ժամանակ դրդապատճառային տեխնիկաների կիրառումը:

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել կերպարվեստի ներկայացված չափորոշչային պահանջները

219. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայացնում համագործակցային հմտությունների ձևավորման

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հաղորդակցական հմտությունների ձևավորման

առանձնահատկությունները,
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3) ճիշտ է ներկայացնում ստեղծագործական կարողությունների ձևավորման

առանձնահատկությունները կերպարվեստի դասվանդման ժամանակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում արժեքային համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները

կերպարվեստի դասվանդման ժամանակ :

220. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կերպարվեստի ուսուցման մեթոդները

221. Կատարման չափանիշները 1) ճիշտ է ներկայանում քանդակի դասավանդման մեթոդական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ցուցադրական նյութի պատրաստման առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ցուցադրական նյութի կիրառման առանձնահատկությունները:

222. Ուսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել գնահատման մեթոդաբանությունը

223. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում ուսումնառության արդյունքների ստուգման միավորային սանդղակով

գնահատման համակարգը,

2) ճիշտ է կիրառում առարկայական չափորոշիչները ուսումնառության արդյունքների ստուգման

համար,

3) ճիշտ էկիրառում առարկայական ծրագրում ներկայացված գնահատման ժամանակակից

ձևերը:

15. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

224. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-13-015

225. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել գծանկարը որպես կերպարվեստի բոլոր

ճյուղերի հիմք։ Ուսանողի մոտ ձևավորել գծանկարի բազմաթիվ տեխնիկական և մեթոդական

միջոցների, ինչպես նաև գծանկարի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ գիտելիքներ։

226. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ
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227. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

228. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

229. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծանկարը որպես կերպարվեստի բոլոր ճյուղերի և մասնագիտական ուսուցման

հիմք

230. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի դերը գրաֆիկական արվեստում,

2) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի դերը քանդակագործության մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի դերը գունանկարչությունում մեջ,

4) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի դերը ճարտարապետության մեջ և դիզայնում,

կերպարվեստում։

231. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գծանկարի բազմաթիվ տեխնիկական և մեթոդական միջոցները, առարկայական

միջավայրի և բնության ընկալման ու վերարտադրման մեթոդները

232. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի տեխնիկական միջոցները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի մեթոդական ձևերն ու միջոցները,

3) ճիշտ է ներկայացնում առարկայական միջավայրի և բնության ընկալման ու վերարտադրման

ձևերն ու սկզբունքները,

4) կարողանում է ներկայացնել բնության ընկալման ու վերարտադրման օրինաչափությունները։

233. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները

234. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հեռանկարչական մեթոդները պարզ երկրաչափական ձևերի գծանկարում,

2) ճիշտ է կիրառում հեռանկարչական մեթոդներն առարկայական պատկերներում,

3) ճիշտ է կիրառում հեռանկարչական մեթոդները միջավայրային պատկերներում։

235. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել /գծանկարի/ ծավալային արվեստի առանձնահատկությունները և ճյուղերը
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236. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում եռաչափ ծավալային արվեստի առանձնահատկությունները և

ճյուղերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի անփոխարինելի դերը ծավալի ստեղծման մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարում պատկերային մասի ճիշտ տեղադրումը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարում համաչափությունների և տոնային ծավալային

հարաբերությունների առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է ներկայացնում նյութի ընկալման և ֆակտուրային լուծման տեխնիկական հնարքները

գծանկարում։

237. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել հանձնարարվող նկարչական աշխատանքների ընդունված չափերը, նյութերը և

մատուցման ձևերը

238. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում և կիրառում եռաչափ ծավալային աշխատանքների կատարման

ընդունված չափերը, ըստ ֆորմատների,

2) ճիշտ է ներկայացնում եռաչափ ծավալային կիրառվող նյութերն իրենց տեխնիկական

հնարքներով և բազմազանությամբ,

3) ճիշտ է ներկայացնում կատարվող եռաչափ ծավալային աշխատանքների մատուցման

ձևերը։

239. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել գծանկարում առաջադրանքների կատարման պարզից բարդ սկզբունքը

240. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գծանկարում առաջադրանքների կատարման պարզից բարդ սկզբունքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում երկրաչափական մարմինների պատկերային ընկալման և

վերարտադրման սկզբունքները,

3) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի և բնանկարի պատկերային և հեռանկարային

ընկալման ու կատարման օրենքները և սկզբունքները,

4) ճիշտ է ներկայացնում բնորդի և կոմպոզիցիոն աշխատանքների կատարման

տեխնիկան և նյութերի կիրառման հնարավորությունները։



55

16. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹՂԹԻ ՎՐԱ ԳԾԱՆԿԱՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

241. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-016

242. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտձևավորել թղթի վրա գծանկարի ճիշտ տեղադրման

կարողություններ և հմտություններ։

243. Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

244. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ-5-13 -015

«Գծանկարչության հիմունքներ» մոդուլը։

245. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

246. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծանկարի տեղադրման մեթոդները և պահանջները և կիրառել գործնականում

247. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում գծանկարի տեղադրման մեթոդները գիպսե երկրաչափական մարմիններով

նատյուրմորտում,

2) ճիշտ է կիրառում տեղադրման օրենքները նատյուրմորտի հորիզոնական և ուղղահայաց

առանցքներով,

3) ճիշտ է տեղաբաշխում առաջարկված չափի մեջ նկարվող իրերի պատկերները,

4) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի տեղադրումը՝ հաշվի առնելով հորիզոնի գիծը։

248. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել նատյուրմորտի մասշտաբային ընկալման խնդիրը

249. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտում օգտագործվող իրերի մասշտաբային

փոխհարաբերությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի ծավալային ընկալման առանձնահատկությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտի ընկալման դաշտի կարևորությունը,

4) ճիշտ է ներկայացնում նատյուրմորտում կիրառվող իրերի տեղադրման
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փոխհարաբերությունը։

250. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գծանկարի տեղադրման պահանջները և կատարել թղթի վրա գծանկարի

տեղադրում

251. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում թղթի հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերում տեղադրման պահանջները,

2) ճիշտ է կիրառում տեղադրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական ձևերը և մեթոդները,

3) ճիշտ է կիրառում նատյուրմորտի տեսողական չափման մեթոդները և օգտագործվող

գործիքները։

17. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

252. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-017

253. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գծանկարի կառուցման հմտություններ։

254. Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ

255. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար ուսանողը պետք ուսումնասիրած լինի    ՔԴՔ-5-13 -015

«Գծանկարչության հիմունքներ», ՔԴՔ-5-13 -016 «Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման

հմտություններ», ՔԴՔ-5-14-017  «Գծանկարի կառուցման հմտություններ» մոդուլները:

256. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

257. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծանկարի կառուցման օրինաչափությունները

258. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման օրինաչափությունները երկրաչափական

մարմիններով նատյուրմորտում,

2) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները  առարկայական

նատյուրմորտում,

3) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները  գանգի, գլխի քանդակի և
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բնորդի դիմանկարի գծանկարներում,

4) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները մարդու մարմնի,

վերջույթների, գիպսե մոդելների գծանկարներում,

5) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները բնորդից կատարված

գծանկարչական աշխատանքներում,

6) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները  ճարտարապետական

կառույցների և նրանց տարրերի

գծանկարներում,

7) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման  օրինաչափությունները բնանկարում։

259.
ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել գծանկարի կառուցման մեթոդները

260. Կատարման չափանիշ 1) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման առանցքային մեթոդը,

2) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման համեմատական մեթոդը,

3) ճիշտ է կիրառում գծանկարի կառուցման տարածական մեթոդը,

4) ճիշտ է կիրառում գծանկարում ծավալների թափանցիկ պատկերման մեթոդը,

5) ճիշտ է կիրառում գծանկարում մասշտաբային կառուցման և տեղափոխման մեթոդը,

6) ճիշտ է կիրառում գծանկարում հորիզոնական և ուղղահայաց առանցքներով կառուցման

մեթոդը։

18. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԵՊԱՆԿԱՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

261. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-018

262. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ճեպանկարի ընկալման և կիրառման

մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և ճեպանկարի կատարման հմտություններ։

263. Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ
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264. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ՔԴՔ-5-13 -015

«Գծանկարչության հիմունքներ», ՔԴՔ-5-13 -016 «Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման

հմտություններ», ՔԴՔ-5-14-017  «Գծանկարի կառուցման հմտություններ» մոդուլները։

265. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

266. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճեպանկարի կատարման մեթոդները

267. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ճեպանկարի թղթի վրա գծանկարի տեղադրում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարը որպես գծանկարի արագ կատարվող նախնական

տարբերակ,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարը որպես գծանկարի ուսուցման վարժանք,

4) ճիշտ է կատարում մարդու, կենդանիների և շրջակա միջավայրի ճեպանկարներ,

5) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի կատարման մեթոդները։

268. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճեպանկարի կատարման նյութերը և կիրառել դրանք

269. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի կատարման նյութերը՝ իրենց տեխնիկական

հնարավորություններով,

2) ճիշտ է կատարում ճեպանկար ածուխով,

3) ճիշտ է կատարում ճեպանկար փափուկ մատիտով,

4) ճիշտ է կատարում ճեպանկար սանգինայով,

5) ճիշտ է կատարում ճեպանկար տուշով և վրձինով,

6) ճիշտ է կատարում ճեպանկար մարկերներով,

7) ճիշտ է կատարում ճեպանկար խառը նյութերով,

8) ճիշտ է կատարում ճեպանկար յուղամատիտներով,

9) ճիշտ է կատարում ճեպանկար տարբեր տոնային թղթերի վրա։
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270. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել և կիրառել ճեպանկարի կատարման պահանջները

271. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի կատարման պլաստիկական խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի արագ կատարման պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի տեղադրման և արտահայտման ձևերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում  ճեպանկարի կատարման կերպարային ճշտությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շարժման կատարման պահանջները ճեպանկարում,

6) ճիշտ է կատարում ծավալային պահանջներով ճեպանկարներ,

7) ճիշտ է կատարում ընդհանրացումներով ճեպանկարներ։

19. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄ ՏԱՐԲԵՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ»

272. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-019

273. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գծանկարում օգտագործվող նյութերի

կիրառման և տեխնիկայի մասին գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու

կարողություններ։

274. Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ

275. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ-5-14-015

Գծանկարչության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-016 Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման

հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-017 Գծանկարի կառուցման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-018

Ճեպանկարի կատարման հմտություններ, մոդուլները։

276. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

277. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել և կիրառել գծանկարում օգտագործվող նյութերը



60

278. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում է գծանկար գրաֆիտային մատիտով,

2) ճիշտ է կատարում կարճատև և ազատ ոճի գծանկար ածուխով,

3) ճիշտ է կատարում միագույն աշխատանք ջրաներկով,

4) ճիշտ է կատարում գծանկար սանգինայով,

5) ճիշտ է կատարում գծանկար տուշով։

279. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել գծանկարում կիրառվող նյութերի տեխնիկական հնարավորությունները

280. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում շտրիխային և տոնային գծանկար գրաֆիտային մատիտով,

2) ճիշտ է կատարում տոնային լուծումներով աշխատանքներ ածուխով,

3) ճիշտ է կատարում աշխատանքներ ջրաներկի լվացման տեխնիկայով,

4) ճիշտ է կատարում գծանկար կավճամատիտային նյութերով՝ մուգ տոնային թղթերի վրա,

5) ճիշտ է կատարում տոնային լուծումներով գծանկար ռետինի հնարավորությունների

օգտագործմամբ,

6) ճիշտ է կատարում աշխատանք տարբեր նյութերով խոնավ թղթի վրա։

20. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐՈՒՄ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԵՎ ՏՈՆԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

281. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-020

282. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտձևավորել գծանկարում ծավալային և տոնային

խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու

կարողություններ։

283. Մոդուլի տևողությունը 108 ժամ

284. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ՔԴՔ-5-14-015

Գծանկարչության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-016Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման
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հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-017 Գծանկարի կա ռուցման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-018

Ճեպանկարի կատարման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-019 Գծանկարում տարբեր նյութերի

կիրառման տեխնիկա մոդուլները։

285. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

286. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ծավալային և տոնային խնդիրները գծանկարում և կատարել ծավալային գծանկար

287. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում կարճատև տոնային գծանկար ծավալային իրերով,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծավալային և տոնային հիմնական խնդիրները գծանկարում,

3) ճիշտ է ներկայացնում տոն, կիսատոն, արտացոլում, փայլ հասկացողությունները

գծանկարում,

4) ճիշտ է կատարում ծավալային գծանկար շտրիխային տեխնիկայով,

5) ճիշտ է կատարում ծավալային գծանկար տոնային խնդիրներով։

288. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել և կիրառել գծանկարում ծավալային և տոնային խնդիրների լուծման մեթոդները

289. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարում ծավալային և տոնային արտահայտման

խնդիրներըարհեստական կենտրոնացված լուսավորությամբ,

2) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարում ծավալային և տոնային արտահայտման խնդիրները

բնական լուսավորությամբ,

3) ճիշտ է կատարում  ծավալային և տոնային խնդիրներով գծանկար շտրիխային մեթոդով,

4) ճիշտ է ներկայացնում գծանկարի ծավալային լուծումներ տոնային մեթոդով։

21. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԾԱՆԿԱՐԻ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

290. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-021

291. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ավարտուն գծանկար կատարելու հմտություններ՝
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օգտագործելով գծանկարի կատարման համաչափության, կառուցման, տոնային և

լուսաստվերային առանձնահատկությունները:

292. Մոդուլի տևողությունը 240 ժամ

293. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ-5-14-015

Գծանկարչության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-016Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման

հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-017 Գծանկարի կառուցման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-018

Ճեպանկարի կատարման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-019 Գծանկարում տարբեր նյութերի

կիրառման տեխնիկա, ՔԴՔ-5-13-020 Գծանկարում ծավալային և տոնային խնդիրների

լուծման հմտություններ մոդուլները:

294. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների լիարժեք ապահովումն է։

295. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել գծանկար կոմպոզիցիոն երկրաչական մարմինների կառուցմամբ

296. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նախապատրաստում թուղթը և մատիտները գծանկարի համար,

2) ճիշտ է տեղադրում առարկան կամ առարկաները թղթի վրա,վարժ կատարելով

զուգահեռագծեր,առանցքներ,

3) ճիշտ է կառուցում երկրաչափական պատկերներ և մարմիններ,

4) ճիշտ է լուծում լույս-ստվերային և տարածական խնդիրները շտրիխների միջոցով,

5) ճիշտ է ստանում մարմինների ծավալներ,

6) ճիշտ է կատարում ճեպանկարներ` դիմանկարից երկրաչափական և կենցաղային

առարկաներից:

297. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել կտորի և դրա ծալվածքների պատկերում

298. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում լույս-ստվերային խնդիրները և կառուցումները,

2) ճիշտ է պատկերում կտորի թափանցիկությունը և ծավալը,
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3) ճիշտ է տարբերակում լույս-ստվերային հակադրությունները և անդրադարձումները:

299. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Նկարել գլխի գիպսե մանրամասների պատկերներ (քիթ, բերան, ականջ և այլն)

300. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում դետալը` այն համեմատության մեջ դնելով երկրաչափական մարմնի հետ,

2) ճիշտ է օգտագործում երկրաչափական պարզեցման մեթոդը,

3) ճիշտ է օգտագործում գիծը ծավալ ստանալու համար,

4) ճիշտ է պատկերում դիմագծի արտահայտչականությունը:

22. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՒՆԱՆԿԱՐ»

301. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-022

302. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գունային ընկալման և գունանկարչության

գործնականում կիրառելու կարողություններ։

303. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

304. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ-5-14-015

Գծանկարչության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-016 Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման

հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-017 Գծանկարի կառուցման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-018

Ճեպանկարի կատարման հմտություններ, ՔԴՔ 5-14-019 Գծանկարում տարբեր նյութերի

կիրառման տեխնիկա, ՔԴՔ-5-13-020 Գծանկարում ծավալային և տոնային խնդիրների

լուծման հմտություններ:

305. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

306. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գունանկարչության մեջ գունային ընկալման և նրա ճիշտ ընտրության ձևերը

307. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գունային հարաբերության և գամայի ընտրությունը,

2) հիմնավորում է գույների ճիշտ ընտրությունը և մատուցման ձևերը։
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308. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գունանկարչության հիմնական առանձնահատկությունները

309. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գունային պատկերների ընկալման մեթոդները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գունային պատկերների վերարտադրման մեթոդները։

310. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գունանկարչության հաստոցային և մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը

311. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գունանկարչության հաստոցային ձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գունանկարչության մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը՝ ըստ տեսակների։

312. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գունային հագեցվածության, տոնային և ֆակտուրային, ինչպես նաև

հակադրության և ընդգծվածության տեխնիկական հնարքները գունանկարում։

313. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գունային հագեցվածության կարևորությունը գունանկարում,

2) ճիշտ է ներկայացնում տոնային և ֆակտուրային լուծումների առանձնահատկությունները

գունանկարում,

3) ճիշտ է ներկայացնում հակադրության և ընդգծվածության կիրառման հնարքները

գունանկարում։

314. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գունանկարչության մեջ կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաները

315. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գունանկարում կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաների

կարևորությունը,

2) ճիշտ է կիրառում է ջրաներկը, յուղաներկը, տեմպերան, գուաշը, ակրիլային ներկերը՝ իրենց

կիրառման համապատասխան տեխնիկաներով և հնարավորություններով։

316. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները գունանկարում

317. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում հեռանկարչական հմտությունները առարկայական պատկերներում

(նատյուրմորտ),

2) ճիշտ է կիրառում հեռանկարչական հմտությունները միջավայրային պատկերներում
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(բնանկար).

3) ճիշտ է կիրառում հեռանկարչական հմտությունները կոմպոզիցիոն աշխատանքներում։

318. ՈՒսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել հաստոցային գեղանկարչության պահանջները և օգտագործման նյութերը

319. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաստոցային գեղանկարչության մեջ տեխնիկայի, կոմպոզիցիոն,

գունային, թեմատիկ նյութի

ընտրության խնդիրները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գունանկարում կիրառվող նյութերը և գործիքները,

3) ճիշտ է կատարում պարզ իրերով նատյուրմորտի առաջադրանք՝ ջրաներկով,

4) ճիշտ է կատարում խառը իրերով բարդ նատյուրմորտ՝ A 2 չափի վրա գուաշով,

5) ճիշտ է կատարում դիմանկար բնորդից՝ ակրիլ ներկերով,

6) ճիշտ է կատարում գունանկարչության նյութերի համատեղ օգտագործման

հնարավորությունները,

7) ճիշտ է ներկայացնում գունանկարչական նյութերի կիրառման տեխնիկական

բազմազանությունը։

23. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ»

320. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-023

321. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել քանդակագործության հիմնական տարրերի

վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ։

322. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

323. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար նախնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:

324. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։
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325. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քանդակագործության մեջ ծավալային ընկալման և նրա ճիշտ ընտրության

ձևերը

326. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում եռաչափ հարաբերության և ծավալային ընտրությունը,

2) հիմնավորում է ծավալային ճիշտ ընտրությունը և մատուցման ձևերը։

327. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քանդակագործության հիմնական առանձնահատկությունները

328. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քանդակի ծավալային ընկալման մեթոդները,

2) ճիշտ է ներկայացնում քանդակի ծավալների վերարտադրման մեթոդները։

329. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել քանդակագործության հաստոցային և մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը

330. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քանդակագործության հաստոցային ձևերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում քանդակագործության մոնումենտալ-դեկորատիվ ձևերը՝ ըստ

տեսակների։

331. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել քանդակի հագեցվածության, ծավալային և ֆակտուրային, ինչպես նաև

հակադրության և ընդգծվածության տեխնիկական հնարքները գունանկարում։

332. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քանդակի հագեցվածության կարևորությունը քանդակում,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծավալային և ֆակտուրային լուծումների առանձնահատկությունները

քանդակում ,

3) ճիշտ է ներկայացնում հակադրության և ընդգծվածության կիրառման հնարքները

քանդակում։

333. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել քանդակագործության մեջ կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաները

334. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քանդակում կիրառվող նյութերը և նրանց տեխնիկաների

կարևորությունը,

2) ճիշտ է կիրառում կավ, պլաստիրին, գիպս, բրոնզ, երկաթ, փայտ,՝ակրիլիկ սինթետիկ նյութեր

իրենց կիրառման համապատասխան տեխնիկաներով և հնարավորություններով։
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335. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել նկարչական հեռանկարչության մեթոդները և սկզբունքները գունանկարում

336. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում տարածածավալային հեռանկարչական հմտությունները առարկայական

պատկերներում (հարթաքանդակում),

2) ճիշտ է կիրառում տարածածավալային հմտությունները միջավայրային քնդակում

(էսքիզներում),

3) ճիշտ է կիրառում եռաչափ տարածածավալային հեռանկարչական հմտությունները

կոմպոզիցիոն աշխատանքներում։

24. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

337. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-024

338. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ քանդակագործական պրակտիկ

աշխատանքի նախապատրաստման և կազմակերպման պահանջների ու ձևերի վերաբերյալ,

ինչպես նաև դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

339. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

340. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ մոդուլը:

341. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

342. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քանդակագործական պրակտիկ աշխատանքի նախապատրաստման

պահանջները

343. Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է աշխատանքի նախապատրաստական փուլը՝ տարածքով, մակերեսով,

նյութերով, հաստոցներով և գործիքներով:

2) պատրաստում է առաջադրանքի չափերի համապատասխան տախտակ (պլանշետ),
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3) մշակում է առաջադրանքի համար պահանջված նյութը՝ կավ կամ պլաստիրին,

4) նախապատրաստում է աշխատանքային հիմնական և օժանդակ գործիքները,

5) ապահովում է աշխատանքային լուսավորությունը,

6) ընտրում է դիտման դիրքը,

7) ապահովում է աշխատանքային պայմանների հարմարավետությունը:

344. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քանդակային աշխատանքի կազմակերպման մեթոդական պահանջները

345. Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է գծանկարով կատարած էսքիզներ,

2) նախապատրաստում է կատարվող աշխատանքի համար կոնստրուկտիվ էլեմենտներ,

3) նախապատրաստում է կավ ծեծելու փայտե մուրճ կամ հարմար փայտ,

4) նախապատրաստում է կավը կամ պլաստիրինը ծածկելու պոլիէթիլեն,

5) մշակում և նախապատրաստում է որոշակի քանակությամբ կավ կամ պլաստիրին,

6) հաշվարկում է կատարվող աշխատանքի մասշտաբային հարցերը և էլեմենտների

համաչափությունները:

346. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնում է քանդակագործական աշխատանքի կատարման մեթոդական ձևերը

347. Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է աշխատանքը մանր ծեփվածքներով,

2) իրականացնում է ծավալային լուծումները նախապատրաստված գնդաձև կավե գնդիկների

միջոցով,

3) ծեփումը կատարում է ափերի մեջ պատրաստված պարանաձև երկար կավով կամ

պլաստիրինով,

4) նյութի ծեփումը կատարվում է քանդակագործական գործիքներով:

25. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԶ ԻՐԵՐԻ ՔԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ

ՊԱՐԶ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
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348. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-025

349. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   քանդակային կատարման պահանջների,

ձևերի և մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու և պարզ

ծավալների ընկալման կարողություններ:

350. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

351. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-12-023

Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-12-024 Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում մոդուլները:

352. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

353. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քանդակային աշխատանքների կատարման մեթոդական ձևերը և դրանք կիրառել

գործնականում

354. Կատարման չափանիշներ 1) իրականացնում է պարզ իրերի և երկրաչափական ձևերի ծավալային քանդակի աշխատանք

հորիզոնական տախտակի վրա,

2) կատարում է պարզ էլեմենտներով նատյուրմորտի բարելեֆային աշխատանք՝ ուղղահայց

հարթության վրա,

3) իրականացնում է աշխատանք նատյուրմորտի իրական չափից փոքր,

4) կատարում է քանդակի ծավալային մշակումներ և լուծումներ հատուկ գործիքներով:

355. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել քանդակային աշխատանքների կատարման մասնագիտական պահանջները և

ապահովել դրանք գործնականում

356. Կատարման չափանիշներ 1) օգտագործում է աշխատանքի կատարման համար միատարր և միագույն պլաստիրին,

2) օգտագործում է քանդակագործական հաստոց՝ կլոր քանդակի կատարման դեպքում,

3) ապահովում է աշխատանքի ցուցադրման համար պահանջվող ավարտական տեսք,
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4) ապահովում է աշխատանքի կատարման պրոցեսների հաջորդականությունը:

26. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՐԹԱՔԱՆԴԱԿԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

357.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-026

358. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի մասնագիտական

կատարման պահանջների, խնդիրների ու առանձնահատկությունների վերաբերյալ տալ

գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

359. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

360. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-12-021 Գծանկար,

ՔԴՔ 5-12-022 Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-12-023 Քանդակագործական

աշխատանքների նախապատրաստում, ՔԴՔ 5-12-024 Երկրաչափական մարմինների և պարզ

իրերի քանդակի կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները մոդուլները:

361. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

362. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի առանձնահատկությունները և կիրառել

դրանք պրակտիկ աշխատանքում

363. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է քանդակագործության երկու տարատեսակի հիմնական տարբերությունները,

2) կիրառում է հարթաքանդակի կատարման հնարավորությունները պրակտիկ աշխատանքում,

3) օգտագործում է բարձրաքանդակի կատարման հնարավորությունները պրակտիկ

աշխատանքում,

4) մեկնաբանում է ծավալային և ոճային հարցադրումները կատարված աշխատանքներում:

364.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի կատարման մասնագիտական
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պահանջները և դրանք ապահովել գործնականում

365. Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստում է պրակտիկ աշխատանքի կատարման համար նյութեր և գործիքներ,

2) կատարում է պարզ իրերով կամ երկրաչափական մարմիններով կառուցված հարթաքանդակ,

3) կատարում է պարզ բուսական հարթաքանդակի կրկնօրինակում բնական չափերով,

4) իրականացնում է բարձրաքանդակի ինքնուրույն ստեղծագործական աշխատանք կիրառելով

տրված էլեմենտները:

366. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի ֆունկցիոնալ կիրառման

առանձնահատկությունները

367. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի կիրառման տարբերակները հայկական

ճարտարապետական կառույցերում,

2) ներկայացնում է նրանց կատարման տեխնիկայի, մտածելակերպի և խնդիրների դրվածքը

տարբեր ժամանակներում և երկրներում,

3) կատարում է պրակտիկ աշխատանք նյութով՝ ներկայացնելով ձևաստեղծման հորինվածքի

հիմնախնդիրները:

27. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԾԵՓԱԿԵՐՏՈՒՄ»

368. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ-5-14-027

369. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին զինել մարդու, մեզ շրջապատող առարկաների

ծավալապլաստիկ ձևերի իմացությամբ և տալ մեր իրականությունը ծեփակերտման միջոցով

արտահայտելու կարողություններ:

370. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

371. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ 5-

12-022 Քանդակագործության հիմունքներ ՔԴՔ 5-12-025 Հարթաքանդակի և

բարձրաքանդակի առանձնահատկությունները, պահանջները և խնդիրները մոդուլները:
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372. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

373. Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել քանդակի տեսակներն ու ժանրերը: Ցուցադրել ծեփակերտման գործիքները և

նյութերը

374. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում և տարբերակում քանդակի տեսակներն ու ժանրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծեփակերտման գործիքները և նյութերը,

3) ճիշտ է տարբերակում ծեփակերտման գործիքները ըստ ծեփակերտման գործընթացի,

4) ճիշտ է ներկայացնում ծեփակերտման նյութերը ըստ կիրառման:

375. Ուսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել ծեփակերտման գործիքները և կարկասը

376. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում ծեփակերտման համար գործիքները փայտից և մետաղալարից,

2) ճիշտ է պատրաստում կարկասի փայտե հիմքը,

3) ճիշտ է պատրաստում կարկասի մետաղական հատվածը իր խաչուկներով,

4) ճիշտ է ամրացնում կարկասի մետաղական հատվածը փայտե հիմքին:

377. Ուսումնառության արդյունք 3 Ծեփակերտել երկրաչափական մարմիններ

378. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ գտնում և կառուցում երկրաչափական մարմինների հիմնական կետերը և առանցքները

տարածության մեջ,

2) ճիշտ է մշակում երկրաչափական մարմինների հարթ և սֆերիկ (գնդային, կոր, գոգավոր)

մակերեսները,

3) ճիշտ է գտնում երկրաչափական մարմինների փոխադարձ կապը տարածության մեջ,

4) ճիշտ է արտահայտում երկրաչափական մարմինների փոխհատման գծերը:

379. Ուսումնառության արդյունք 4 Ծեփակերտել գիպսե գլխի հատվածներ (բերան, քիթ, ականջ, աչք)

380. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում գիպսե գլխի հատվածների հիմնական համաչափությունները,

2) ճիշտ է որոշում գիպսե գլխի հատվածների առանցքները, դիրքը և համաչափությունները,
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3) ճիշտ է ներկայացնում գիպսե գլխի հատվածների պլաստիկ բնութագրումները:

381. Ուսումնառության արդյունք 5 Ծեփակերտել անտիկ դիմակ

382. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ծեփակերտում դիմակի ծավալը և ձևը,

2) ճիշտ է գտնում դիմակի համաչափությունները,

3) ճիշտ է ծեփակերտում գլխի և պարանոցի փոխադարձ շարժումները,

4) ճիշտ է պահպանում ծեփակերտման փուլերը,

5) ճիշտ է կիրառում անհրաժեշտ մեթոդները:

28. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՃԵՊԱՆԿԱՐԻ ԵՎ ՃԵՊԱՔԱՆԴԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

383. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-028

384. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ճեպանկարի և ճեպաքանդակի կատարման

մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կատարելու կարողություններ։

385. Մոդուլի տևողությունը 180 ժամ

386. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ՔԴՔ 5-14-022

Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-023 Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում, ՔԴՔ 5-14-024 Երկրաչափական մարմինների  և պարզ իրերի քանդակի

կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-025 Հարթաքանդակի և

բարձրաքանդակի առանձնահատկությունները, պահանջները և խնդիրները, ՔԴՔ 5-14-026

Ծեփակերտում մոդուլները։

387. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

388. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ճեպանկարի և  ճեպաքանդակի  կատարման մեթոդները
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389. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի և ճեպաքանդակի  կատարման մեթոդները,

2) ճիշտ է ներկայացնում  ճեպանկարի և ճեպաքանդակի համաչափությունների ընկալումը և

կիրառումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում   ճեպանկարը և ճեպաքանդակը   որպես քանդակի արագ

կատարվող նախնական տարբերակ,

4) ճիշտ է ներկայացնում  ճեպանկարը և ճեպաքանդակը  որպես քանդակի ուսուցման

վարժանք,

5) ճիշտ է կատարում մարդու, կենդանիների և շրջակա միջավայրի   ճեպանկարի և

ճեպաքանդակ,

390. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի կատարման նյութերը և կիրառել դրանք

391. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի  կատարման նյութերը՝ իրենց

տեխնիկական հնարավորություններով,

2) ճիշտ է կատարում   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ   կավով,

3) ճիշտ է կատարում   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ  պլաստիրինով,

4) ճիշտ է կատարում   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ    մոմով,

5) ճիշտ է կատարում   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ գիպսով,

6) ճիշտ է կատարում  ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ  երկաթով ,

7) ճիշտ է կատարում   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ խառը նյութերով,

8) ճիշտ է կատարում    ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ   ձուլածո մետաղի վրա,

9) ճիշտ է կատարում  ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ տարբեր պատվանդանների  վրա։

392. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել   ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի  կատարման պահանջները և գործնականում

կիրառում դրանք

393. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի  կատարման պլաստիկական

խնդիրները,
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2) ճիշտ է ներկայացնում  ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի արագ կատարման պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում   ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի   տեղադրման և արտահայտման

ձևերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում    ճեպանկարի  և  ճեպաքանդակի   կատարման կերպարային

ճշտությունը,

5) ճիշտ է ներկայացնում շարժման կատարման պահանջները   ճեպանկարում և  ճեպաքանդակ

ում,

6) ճիշտ է կատարում ծավալային պահանջներով  ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ,

7) ճիշտ է կատարում ընդհանրացումներով   ճեպանկար  և  ճեպաքանդակ։

29. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԶԱՐԴԱՐՎԵՍՏ: ԷՍՔԻԶ: ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ: ՊԱՐԶ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԵՎ ԱՔՍՈՆՈՄԵՏՐԻԿ

ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆԵՐ»

394. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-029

395. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել հայկական և համաշխարհային

փորագրության արվեստի, զարդարվեստի վերաբերյալ իմացություն, էսքիզի, կոմպոզիցիայի

կառուցման վերաբերյալ կարողություններ, երկրաչափական գծագրության հիմնական տարրերի

կառուցման հմտություններ:

396. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

397. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել  ՔԴՔ 5-14-022

Քանդակագործության հիմունքներ ՔԴՔ 5-14-023 Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ

5-14-024 Քանդակագործական աշխատանքների նախապատրաստում, ՔԴՔ 5-14-025

Երկրաչափական մարմինների  և պարզ իրերի քանդակի կատարման ձևերն ու պարզ

մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-027 Ծեփակերտում, ՔԴՔ 5-14-028 Ճեպանկարի և ճեպաքանդակի

կատարման հմտություններ մոդուլները



76

398. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

399. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծագրողի աշխատատեղի նախապատրաստման ընթացքը, անհրաժեշտ

գծագրական գործիքների տեսակները, գծագրական նյութերի տեսակները, կատարել

երկրաչափական հիմնական կառուցումներ

400. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  պարզաբանում գծագրողի աշխատատեղի նախապատրաստման ընթացքը,

2) ճիշտ է պարզաբանում գծագրողին անհրաժեշտ գծագրական գործիքների տեսակները,

3) ճիշտ է պարզաբանում գծագրողին անհրաժեշտ նյութերի տեսակները,

4) ճիշտ է կառուցում ուղղահայաց և զուգահեռ ուղիղներ, հատվածների և անկյունների

բաժանումներ` ըստ պայմանի,

5) ճիշտ է կառուցում հարթ պատկերներ, կանոնավոր բազմանկյուններ:

401. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Որոշել  շրջանագծի աղեղի կենտրոնը, բաժանել շրջանագիծը մասերի` ըստ պայմանի

402. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում շրջանագծի աղեղի կենտրոնի որոշման, շրջանագծի հավասար մասերի

բաժանման եղանակները,

2) ճիշտ է որոշում շրջանագծի աղեղի կենտրոնը` ըստ պայմանի,

3) ճիշտ է բաժանում շրջանագիծը հավասար մասերի` ըստ պայմանի:

403. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել երկրաչափական լծորդումներ

404. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում ըստ պայմանի լծորդումները,

2) ճիշտ է կառուցում ըստ պայմանի հարթ կորեր,

3) ճիշտ է կառուցում էլիպս:

405. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կառուցել պարզագույն երկրաչափական պատկերների պրոյեկցիաները, աքսոնոմետրիկ

պատկերները, հիմնական հարթությունների և պարզագույն երկրաչափական մարմինների

հատման գծերը
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406. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում պարզագույն երկրաչափական պատկերների պրոյեկցիաները,

2) ճիշտ է կառուցում պարզագույն երկրաչափական պատկերների աքսոնոմետրիկ

պատկերները,

3) ճիշտ է կառուցում հիմնական հարթությունների և պարզագույն երկրաչափական մարմինների

հատման գծերը:

407. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել փորագրության արվեստի պատմությունը, զարգացման ընթացքը, զարդանախշերի

տեսակները

408. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հայկական զարդարվեստի պատմությունը,

2) ճիշտ է ներկայացնում հայկական զարդարվեստի տեղը համաշխարհային մշակույթի

զարգացման պատմության մեջ,

3) ճիշտ է ներկայացնում զարդանախշերի տեսակները.

4) ճիշտ է տեսակավորում զարդանախշերը:

409. ՈՒսումնառության արդյունք 6 Կատարել էսքիզ, կառուցել կոմպոզիցիա

410. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում էսքիզը,

2) ճիշտ է կառուցում կոմպոզիցիան:

30. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՉԱՓԱՆՇՈՒՄ, ԳԾԱՆՇՈՒՄ, ՆԿԱՐԻ, ԷՍՔԻԶԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔԻ ՎՐԱ»

411. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-030

412. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել չափանշման և գծանշման գործիքների

աշխատանքային սկզբունքների, նախապատրաստվածքի վրա երկրաչափական և

եռանկյունաչափական տարրերի չափանշման, գծանշման գործողությունների պարզաբանման

ունակություններ, չափանշման, գծանշման, նկարը, էսքիզը ըստ նախապատրաստվածքի

տրամատային չափերի պատկերման, տեղակայման աշխատանքներ կատարելու հմտություններ:
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413. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

414. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-004

Երկրաչափական գծագրության հիմնախնդիրները, պահանջները և մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-025

Երկրաչափական մարմինների և պարզ իրերի քանդակի կատարման ձևերն ու պարզ

մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-029 «Զարդարվեստ: Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ երկրաչափական և

աքսոնոմեռտրիկ  կառուցումներ» մոդուլները:

415. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

416. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Պարզաբանել չափանշման և գծանշման գործիքների տեսակները, աշխատանքային

սկզբունքները

417. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում չափանշման, գծանշման գործիքների տեսակները,

2) ճիշտ է պարզաբանում չափանշման, գծանշման գործիքների աշխատանքային սկզբունքները,

3) ճիշտ է պարզաբանում հարթական և տարածական չափանշման, գծանշման

գործողությունները:

418. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել երկրաչափական և եռանկյունաչափական տարրերի հարթական, տարածական

չափանշումներ, գծանշումներ

419. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում երկրաչափական և եռանկյունաչափական տարրերի հարթական

չափանշում ըստ պայմանի,

2) ճիշտ է կատարում երկրաչափական և եռանկյունաչափական տարրերի հարթական

գծանշում` ըստ պայմանի,

3) ճիշտ է կատարում երկրաչափական և եռանկյունաչափական տարրերի տարածական

չափանշում` ըստ պայմանի,

4) պահպանում է անվտանգության կանոնները
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420. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պարզաբանել պարզագույն նկարը, էսքիզը ըստ նախապատրաստվածքի տրամատային չափերի

պատկերման եղանակները, տեղակայել պարզագույն նկարը, էսքիզը

421. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում պարզագույն նկարը, էսքիզը ըստ նախապատրաստվածքի

տրամատային չափերի պատկերման եղանակները,

2) ճիշտ է պատկերում պարզագույն նկարը, էսքիզը` ըստ նախապատրաստվածքի տրամատային

չափերի,

3) ճիշտ է տեղակայում պարզագույն նկարը, էսքիզը նախապատրաստվածքի վրա,

4) պահպանում է անվտանգության կանոնները:

31. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ, ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ

ԱՐԱՏՆԵՐԸ»

422. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-031

423. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել քարանյութի տեսակները զանազանելու և

դասակարգելու, դրանցում առկա արատների հայտնաբերման և դրանց վերացման և շրջանցման

կարողություններ:

424. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

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

426. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

427. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել քարատեսակները

428. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասակարգում քարատեսակները,

2) կարողանում է տարբերել տարբեր գույների  և  տեքստուրաների նույն քարատեսակը:
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429. ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պարզաբանել քարատեսակների տեխնիկական առանձնահատկությունները

430. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում քարերի ամրությունը ըստ մոսիի սանդղակի,

2) ճիշտ է որոշում թելերի ուղղությունը,  եթե այն առկա է,

3) ճիշտ է տարբերակում քարերի նպատակային նշանակությունները:

431. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պարզաբանել քարատեսակների արատները և դրանց հնարավորին վերացման ձևերը

432. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պարզաբանում  քարի արատների տեսակները,

2) ճիշտ է որոշում  քարի արատները շրջանցելու ձևերը,

3) ճիշտ է տարբերակում ըստ քարատեսակի արատների վերացման ձևերը:

32. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ  ԶԱՐԴԱՅԻՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ»

433. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-032

434. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գրատեսակային գրաֆիկայի մեթոդների ու ձևերի

վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք գործնականում կիրառելու կարողություններ:

435. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

436. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսանելու համար պետք է ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ-5-14-004 Երկրաչափական

գծագրության հիմնախնդիրները, պահանջները և մեթոդները, ՔԴՔ-5-14-029 Զարդարվեստ:

Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ երկրաչափական և աքսիոնոմետրիկ կառուցումներ, ՔԴՔ-5-14-

030 Չափանշում, գծանշում, նկարի, էսքիզի տեղադրում նախապատրաստվածքի վրա

մոդուլները:

437. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլը ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

438. Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գծագրական գործիքները, նյութերը, նրանց հետ աշխատելու ձևերն ու մեթոդները
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439. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում գծագրական գործիքները ուղղահայաց, թեք, հորիզոնական, կոր գծերի

կատարման գործընթացում,

2) ճիշտ է պահպանում այդ գծերի փոխադարձ համաչափություններն ու նմանությունները,

3) ճիշտ է պահպանում այդ գծերի միջև եղած հավասար հեռավորությունները:

440. Ուսումնառության արդյունք 2 Տարբեր գրատեսակին պատկանող տառերի գրելաձևին տիրապետելու կարողություն

441. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գծանկարում կտրված գրատեսակին պատկանող տառերի հիմնական

համաչափությունները,

2) ճիշտ է գծանկարում քառակող գրատեսակին պատկանող տառերի հիմնական

համաչափությունները,

3) ճիշտ է գծանկարում ակադեմիական գրատեսակին պատկանող տառերի հիմնական

համաչափությունները,

4) ճիշտ է գծանկարում ճարտարապետական գրատեսակին պատկանող տառերի հիմնական

համաչափությունները,

5) ճիշտ է գծանկարում գեղարվեստական գրատեսակին պատկանող տառերի հիմնական

համաչափությունները:

442. Ուսումնառության արդյունք 3 Տարբեր գրատեսակներին պատկանող բառերի գրելաձևին տիրապետելու կարողություն

443. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահպանում կտրված գրատեսակին պատկանող բառերը կազմող տառերի միջև եղած

տարածությունները,

2) ճիշտ է պահպանում քառատող գրատեսակին պատկանող բառերը կազմող տառերի միջև

եղած տարածությունները,

3) ճիշտ է պահպանում ակադեմիական գրատեսակին պատկանող բառերը կազմող տառերի

միջև եղած տարածությունները,

4) ճիշտ է պահպանում ճարտարապետական գրատեսակին պատկանող բառերը կազմող
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տառերի միջև եղած տարածությունները,

5) ճիշտ է պահպանում գեղարվեստական գրատեսակին պատկանող բառերը կազմող տառերի

միջև եղած տարածությունները:

444. Ուսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել տարբեր գրատեսակներին պատկանող նախադասությունների գրելաձևին

445. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պահպանում կտրված գրատեսակին պատկանող նախադասություններ կազմող

բառերի միջև եղած տարածությունները, բառերի ռիթմայնությունը,

2) ճիշտ է պահպանում քառակող գրատեսակին պ ատկանող նախադասություններ կազմող

բառերի միջև եղած տարածությունները, բառերի ռիթմայնությունը,

3) ճիշտ է պահպանում ակադեմիական գրատեսակին պ ատկանող նախադասություններ

կազմող բառերի միջև եղած տարածությունները, բառերի ռիթմայնությունը,

4) ճիշտ է պահպանում ճարտարապետական գրատեսակին պ ատկանող նախադասություններ

կազմող բառերի միջև եղած տարածությունները, բառերի ռիթմայնությունը,

5) ճիշտ է պահպանում գեղարվեստական գրատեսակին պատկանող նախադասություններ

կազմող բառերի միջև եղած տարածությունները, բառերի ռիթմայնությունը:

446. Ուսումնառության արդյունք 5 Կատարել գեղեցիկ գրատեսակային կոմպոզիցիա

447. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գծանկարում նախադասությունները, պահպանելով գրատեսակի կերպարի և տեքստի

բովանդակության ներդաշնակությունը,

2) ճիշտ է օգտագործում գրատեսակային կոմպոզիցիայում գույնը,

3) օգտագործում է գրատեսակային կոմպոզիցիայում բրոնզը,

4) օգտագործում է գրատեսակային կոմպոզիցիայում ապլիկացիան:

448. Ուսումնառության արդյունք 6 Կատարել զարդանախշ շրջանի և ժապավենի մեջ

449. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բաժանում շրջանը հավասար մասերի,

2) ճիշտ է բաժանում ժապավենը մասերի՝ ըստ իրար հաջորդող էլեմենտների,
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3) ճիշտ է գծանկարում զարդանախշի սիմետրիան,

4) ճիշտ է գծանկարում զարդանախշի ռիթմայնությունը:

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԵՐԿՉԱՓ ԵՌԱՉԱՓ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

450. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-033

451. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ժամանակակից համակարգչային եռաչափ

3d max, Reno ծրագրերին և հնարավորություններին:

452. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

453. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ, ՔԴՔ 5-14-024 Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում, ՔԴՔ 5-14-025 Երկրաչափական մարմինների և պարզ իրերի քանդակի

կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-026 Հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի

առանձնահատկությունները, պահանջները և խնդիրները, ՔԴՔ-5-14-029 Զարդարվեստ:

Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ երկրաչափական և աքսիոնոմետրիկ կառուցումներ , ՔԴՔ-5-14-

030 Չափանշում, գծանշում, նկարի, էսքիզի տեղադրում նախապատրաստվածքի վրա , ՔԴՔ-

5-14-032 Գրատեսակներ և զարդային ձևավորում մոդուլները:

454. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

455.
ՈՒսումնառության արդյունք 1

Ներկայացնել համակարգչային տեխնոլոգիաների անփոխարինելի դերը մարդու գործունեության

բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում նաև մոդելավորման ոլորտում:

456. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համակարգչային տեխնոլոգիաների անփոխարինելի դերը մարդու

գործունեության տարբեր ասպարեզներում,

2) ներկայացնում է համակարգչային տեխնոլոգիաների անփոխարինելի դերը մոդելավորման

ոլորտում:
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457.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կազմակերպել ձևավորման աշխատանք <<3d max >>, <<Reno >> ծրագրերում, ըստ փուլերի`

էսքիզից մինչև վերջնական կատարում

458. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է հիմնական ծրագրային միջոցների աշխատելու մեթոդները և

հնարավորություները,

2) կազմակերպում է ձևավորման աշխատանքը <<3d max >>, << Reno >> ծրագրերում, ըստ

փուլերի` էսքիզից մինչև վերջնական կատարում:

459.

ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ներկայացնել ծրագրային միջոցների հնարավորությունները որպես գրաֆիկական

ինֆորմացիայի, ստեղծման, պահպանման, վերամշակման, տեղափոխման, կրկնօրինակման և

արտահայտման միջոց

460. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ծրագրային միջոցների հնարավորությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գրաֆիկական ինֆորմացիայի, ստեղծման, պահպանման,

վերամշակման, տեղափոխման, կրկնօրինակման և արտահայտման միջոցները:

461. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների բազմազանությունը

462. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է եռաչափ  հիմնական էլեմենտները և նրանց հնարավորությունները,

2) ներկայացնում է ծրագրային ֆունկցիոնալ գործիքների և էֆեկտների բազմազանությունը:

463. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել եռաչափ աշխատանք 3d max ծրագրում և տպագրման մեթոդները

464. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանք տեքստի հետ Reno ծրագրում,

2) ներկայացնում է տպագրման մեթոդները Reno ծրագրում,

3) ատարել եռաչափ աշխատանք 3d max ծրագրում:

34. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՆԴԱԿԻ ԾԵՓՎԱԾՔՈՒՄ ՏԱՐԱԾԱԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԵՌԱՉԱՓ ՁԵՎԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ ԵՎ

ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ»

465.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-034
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466. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պարզ ծավալների ընկալման ու քանդակային

կատարման պահանջների ձևերի ու մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և դրանք

գործնականում կիրառելու կարողություններ:

467. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

468. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է  ՔԴՔ 5-14-025 Երկչափ մարմինների և

պարզ իրերի քանդակի կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները, ՔԴՔ 5-14-029

Զարդարվեստ: Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ երկրաչափական և աքսիոնոմետրիկ

կառուցումներ մոդուլները:

469. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման
չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

470. ՈՒսումնառության արդյունք 1 1) ներկայացնել քանդակի տեսակներն ու ժանրերը, ներկայացնել ծեփակերտման գործիքներն
ու նյութերը,

471. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում և տարբերում քանդակի տեսակներն ու ժանրերը,

2) ճիշտ է ներկայացնունում  քանդակային գործիքներն ու նյութերը,

3) ճիշտ է ներկայացնունում  ծեփակերտման նյութերը` ըստ կիրառման:

472.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Նախապատրատել ծեփելու համար դազգահը, հենակը, կարկասը, կավը և գործիքները

473. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում ծեփելու համար գործիքներն ու մետաղները,

2) ճիշտ է պատրաստում կարկասի փայտե հիմքերը և հենակը, կարկասը, կավը և գործիքները,

3) ճիշտ է պատրաստում կարկասի մետաղական հատվածը իր խաչուկներով:

474. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ծեփակերտել երկրաչափական մարմիններ եռաչափ ձևով

475. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գտնում և կառուցում երկրաչափական մարմինների հիմնական կետերն ու

առանցքները տարածությն մեջ,
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2) ճիշտ է մշակում երկրաչափական մարմինների հարթ-սֆերիկ (գնդային, կոր, գոգավոր)

մակերեսները,

3) ճիշտ է գտնում երկրաչափական մարմինների փոխհատման գծերը,

4) ճիշտ է արտահայտում երկրաչափական առարկաների փոխադարձ կապը տարածության մեջ:

476.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ծեփակերտել գիպսե գլխի հատվածներ (բերան, քիթ, ականջ, աչք)

477. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում գիպսե գլխի դետալների հիմնական համաչափությունները,

2) ճիշտ է որոշում գիպսե գլխի հատվածների առանցքները, դիրքը և միմյանց

համաչափությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում դետալների պլաստիկ բնութագրերը:

478. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Քանդակել անտիկ դասական օրինակներից գլուխ

479. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գլխի դիմակի ընդհանուր ծավալն ու ձևը,

2) ճիշտ է գտնում գլխի համաչափությունները,

3) ճիշտ է ծեփում գլխի և պարանոցի փոխադարձ կապը և շարժումը,

4) ճիշտ է պահպանում ծեփակերտման փուլերը,

5) ճիշտ է կիրառում քանդակային անհրաժեշտ մեթոդները;

35. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՆԴԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ»

480.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ  5-14-035

481. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել   քանդակի կատարման պահանջների, ձևերի

ու մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքներ և  զարգացնել  քանդակագործական վարպետություն:

482. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

483. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է  ուսումնասիրել    ՔԴՔ  5-14-023
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«Քանդակագործության հիմունքներ» - ՔԴՔ  5-14-034 մոդուլները

484. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված  կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

485. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել աշխատատեղի, գործիքների և նյութերի նախապատրաստում

486. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տեղադրում կարկասը հենակին և անթերի է ամրությունը,

2) ճիշտ է ծեփում դիմաքանդակը,

3) ճիշտ է պահպանում համաչափությունները,

4) ճիշտ է պատկերում ձվաձև գունդը,

5) ճիշտ է պահպանում բոլոր կողմերից դիտման արդյունքը:

487.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ծեփակերտել  մարմնի մասերի և ողջ ֆիգուրի էտյուդային պատկերում

488. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում բնորդի համաչափությունները,

2) ճիշտ է տարբերակում շարժման ժամանակ ծավալային խնդիրները,

3) ճիշտ է և ամուր է կանգնած ֆիգուրը հենակին:

489. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել և ծեփակերտել մերկ բնորդից էտյուդային պատկերում

490. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ծեփում և կառուցում բնորդին շարժման մեջ,

2) ճիշտ է արտահայտում բնորոշ համաչափությունները,

3) ճիշտ է տարբերակում ծավալային խնդիրերը` բոլոր կողմերից,

4) ճիշտ է ներկայացնում բնորդի անատոմիական արտահայտչականությունը:

491. ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել (ծեփակերտել) հագուստով բնորդից էտյուդային պատկերում

492.
Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է կառուցում մարդու կերպարը հագուստով,

2) ճիշտ է արտահայտում բնորդի մարմինը հագուստի տակից,

3) ճիշտ է արտահայտում շարժումը, ծեփվածքի և գործվածքի ֆակտուրան հարթության մեջ:
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493. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կատարված աշխատանքների մշակում

494. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում առաջադրանքը,

2) ճիշտ է զգում և աշխատում ծավալներով,

3) ճիշտ է կատարում ընդհանրացումները,

4) ճիշտ է ստանում  նյութականություն և ծավալ,

5) ճիշտ է ստանում եռաչափ քանդակը բոլոր կողմերում:

36. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՔԱՆԴԱԿԻ ՀԱՄԱՉԱՓՈԻԹՅՈՒՆ ԵՎ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ»

495.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-036

496. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ  զարգացնել քանդակ ճանաչելու, զգալու կարողություն:

Մոդուլի ուսումնառության արդյունքում ուսանողը կկարողանա քանդակել զարդեր, կենդանիներ,

բնորդ

497. Մոդուլի տևողությունը 168 ժամ

498. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ մոդուլից մինչև ՔԴՔ 5-14-036 մոդուլները

499. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է

500. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել էտյուդային նատյուրմորտ կենցաղային իրերով, երկրաչափական առարկաներով,

մարդկային մարմնի դետալներով, զարդերով

501. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում իրերը կառուցման մեջ կիրառելով համեմատությունը ծավալների

մեջ՝ առարկայական պարզեցման մեթոդով,

2) ճիշտ է պատկերում զարդանախշը (բուսական, կենդանական, վիշապազարդ,

խաչքարեր, որմնազարդեր),
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3) ճիշտ է տարբերակում նյութականությունը (կավ, մետաղ, քար,փայտ).ճիշտ է զգում

տարածական խնդիրները ուշադրություն դարձնելով տեղանքին (բարդության, լայնության,

խորության):

502.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ծեփակերտել կենդանիներ

503. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում կենդանիների համաչափություններ,

2) ճիշտ է տարբերակում փոխկապակցված ծավալային խնդիրներ,

3) ճիշտ է պատկերում ֆորման, ծավալը և պլաստիկան:

504.
ՈՒսումնառության արդյունք 3

Ծեփակերտել մերկ ֆիգուրան բնորդից

505. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տեղադրում ֆիգուրը,

2) ճիշտ է ստանում տրված չափը, բարձրությունը, լայնությունը, շարժումը,

3) համաչափությունները ճիշտ են պահպանված:

506.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել ծեփվածքը գիպսից

507. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կաղապարում և գիպսի 1 օրինակ ձուլում,

2) ճիշտ է 1 օրինակի առկայությունը,

3) ճիշտ է կատարված զարդերը, երկրաչափական  առարկաները և բնորդից էտյուդները:

37. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ»

508.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-037

509. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծել ճեպաքանդակ և

քանդակային հորինվածքներ և տիրապետի կոմպոզիցիա ստեղծելու հմտություններին:

510. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ
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511. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ մոդուլից մինչև ՔԴՔ 5-14-036 մոդուլները:

512. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակիապահովումն է

513. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ստեղծել ծեփաքանդակներ և էսքիզներ ապագա կոմպոզիցիայի համար՝ ընտրելով օրինակներ

տեսած առօրյա կենցաղից  և շրջապատից մարդու գործողության շարժումներից, կենդանիներից

և այլն

514. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմակերպում տարբեր իրերի, ֆիգուրաների դասավորումները ապահովելով

նրանց ներքին կապը և հավասարակշռությունը,

2) ճիշտ է պահպանում համաչափություններն ու պլաստիկայի կանոնները:

515.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կատարել ճեպաքանդակներ և էսքիզներ ապագա կոմպոզիցիայի համար ընտրելով դրվագներ

կենցաղից, ֆիգուրներ, կենդանական աշխարհից բնորդից և այլ գործողություններ

516. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նարկայացնում մարդուն, միջավայրը, թեման, տարբեր ֆիգուրների փոխադարձ

կապը դետալներն ու ատրիբուտները

2) ճիշտ է օգտագործում, ֆորմայի, ծավալի, պլաստիկ շարժման կանոնները:

517. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ստեղծել էսքիզներ օգտագործելով ֆորմայի, ծավալի և պլաստիկ շարժման կանոններ և

առանցքների հարաբերականությունը

518. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընկալում ամողջականության մեջ հիմնականը,

2) ճիշտ է ներկայացնում ծավալային ներդաշնակությունը և շարժումների պլաստիկան,

3) ճիշտ է ներկայացնում պատկերված ֆիգուրների կամ երկրաչափական առարկաների

(կենդանիների) հավասարակշռությունը:

519.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ելնելով առաջարկված թեմայից և էսքիզի բաղկացուցիչների համաչափոթյուններից ծավալային

հարաբերությունների ներդաշնակության պահանջից կառուցել կոմպոզիցիոն հորինվածքը

520. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բաղկացուցիչները (ֆիգորներ,կենդանիներ, առարկաներ, զարդեր)
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նրանց տեղադրոմները, փոխադարձ հավասարակշռությունները,

2) ճիշտ է արտահայտում կեցվածքը, շարժումը, պլաստիկան,

3) ճիշտ է քանդակված ծավալային հարաբերությունների հավասարակշիռ վիճակը,

ներդաշնակությունը,

4) արտահայտիչ է մակերեսի մշակման տեխնիկան:

38. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՍՏՈՑԱՅԻՆ ՔԱՆԴԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ժԱՆՐԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»

521.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-038

522. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել հաստոցային քանդակագործությունը որպես

կերպարային, ծավալային արվեստի հիմնական ձև, ծանոթացնելով նրա ժանրերին,որոնք

միջավայրից դուրս են և դրվում են թանգարաններում և ցուցահանդեսներում, նաև

ինտերիերում:

523. Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ

524. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ մոդուլից մինչև ՔԴՔ 5-14-037 մոդուլները:

525. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդլայնելիկատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակն է:

526. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հաստոցային քանդակագործությունը իր պատմական զարգացման փուլերով

527. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ ներկայացնում քանդակագործական գործեր տարբեր դարաշրջաններից և ժանրերից,

2) ճիշտ է ներկայացնում  քանդակային և կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում  տարբեր ժամանակների գործերի ոճերն ու մեթոդները,

4) ճիշտ է ընկալում հաստոցային քանդակի պահանջներն ու խնդիրները:

528.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել հաստոցային քանդակագործության ժանրերը:
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529. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժանրերի ֆունկցիոնալ տարբերությունները,

2) ճիշտ է կատարում երկրաչափական առարկաներից ծեփակերտում,

3) ճիշտ է կատարում պրակտիկ աշխատանք պահպանելով աշխատանքի կառուցման

պահանջները,

4) ճիշտ է կատարում բնորդից քանդակային ընկալում հաշվի առնելով անատոմիական

առանձնահատկությունները,

5) ճիշտ է կատարում ազատ ստեղծագործական աշխատանք զանազան նյութերով և

տեխնիկայով:

530. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հաստոցային քանդակագործության պահանջները, օգտագործման նյութերը,

տարատեսակները

531. Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է փոքր պլաստիկ ձևերը քանդակի մեջ,

2) ներկայացնում է կամերային քանդակի առանձնահատկությունները,

3) ներկայացնում է թանգարանային ժանրային քանդակը,

4) օգտագործում է քանդակի համար պահանջվող նյութերը,

5) կիրառում է տարբեր նյութերի համատեղ օգտագործումը:

532.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել վերջնական աշխատանքի ֆորմայի (կաղապարի) պատրաստման  և ձուլման

տեխնոլոգիական ձևերն ու մեթոդները

533. Կատարման չափանիշներ 1) նախապատրաստում է գործընթացի համար բոլոր գործիքներն ու նյութերը,

2) կիրառում է աշխատանքը գիպսի վերածման տեխնոլոգիան,

3) իրականացնում է քանդակի նոր գիպսե օրինակի ձուլումը:

39. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ»

534.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-039

535. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մոնումենտալ քադակագործության
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վերաբերյալ գիտելիքներ և իրականացնել պրակտիկ աշխատանք:

536. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

537. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի ՔԴՔ 5-14-023

Քանդակագործության հիմունքներ մոդուլից մինչև ՔԴՔ 5-14-038 մոդուլները

538. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

539. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել մոնումենտալ քանդակագործությունը որպես ինքնուրույն ուղղություն,

պարզաբանել նրա առանձնահատկությունները և ձևերը

540. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մոնումենտալ քանդակագործության առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում մոնումենտալ քանդակագործության կատարման տեխնիկական

պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում մոնումենտալ քանդակագործության համար կիրառվող նյութերը,

4) ճիշտ է ներկայացնում փուլային հերթականությունը և աշխատանքային միջավայրում

մոնումենտալ քանդակագործության կիրառման տարբերակներն ու պահանջները,

5) ճիշտ է ներկայացնում հուշարձանային տարբերակի հիմնախնդիրները և կատարում

էսքիզային առաջարկ իրականալի էլեմենտներով,

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքը միջավայրում,

7) ճիշտ է կատարում ճարտարապետական էսքիզային առաջարկը:

541.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Ներկայացնել  մոնումենտալ  քանդակի ձևերը և կիրառվող նյութերի տեխնիկական

առանձնահատկությունները

542. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մոնումենտալ  քանդակի ձևերն ու տեսակները՝ հուշարձան,

որմնաքանդակ, խճաքանդակ, պարկային, դեկորատիվ,

2) ճիշտ է ներկայացնում հուշարձանի կատարման տեխնիկական պրակտիկ իրականացումը,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառուցման գործընթացը,



94

4) ճիշտ է ներկայացնում էսքիզային տարբերակը,

5) ճիշտ է կատարում մասշտաբների տեսակների, նրանց կիրառման օրինակները`

ստեղծագործական և նախագծային օրինակներում:

543. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել մասշտաբային խնդիրները, իրագործման տեխնիկական հնարքները և անթերի

հուսալիությունը մոնումենտալ քանդակում

544. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  կատարված էսքիզի մասշտաբային մեծացումը,

2) ճիշտ է  ներկյացնում տեղանքի և պատվանդանի հարաբերությունը, դրվածքը, դիրքը

շրջապատի շինության հետ միջավայրում,

3) ճիշտ է  ներկյացնում հուշարձանում, որմնաքանդակում, խճաքանդակում նյութերի համատեղ

կիրառման հնարավորությունները,

4) ճիշտ է  ներկայացնում հուշարձանի մոդուլային, առանցքային բլոկներով հավաքման և

մոնտաժման տեխնիկան:

545.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Համապատասխանացնել մասշտաբային չափսերը նյութերով իրականացնելու համար

546.

Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի մեծացման համար անհրաժեշտ գործունեության

իրականացումը,

2) ճիշտ է գտնում մասշտաբը միջավայրում,

3) ճիշտ է ընտրում բնության մեջ դիտման կետը:

40. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՐԹԱՔԱՆԴԱԿ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱՔԱՆԴԱԿ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

547. Մոդուլի դասիչը ՔԴՔ 5-14-040

548. Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի մասնագիտական կատարման

պահանջների խնդիրների ու առանձնահատկությունների վերաբերյալ տալ գիտելիքներ և դրանք

գործնականում կիրառելու կարողություններ:
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549. Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ

550. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրի  ՔԴՔ 5-14-005

Հեռանկարչություն, ՔԴՔ 5-14-021 Գծանկարի  կոմպոզիցիոն համադրման հմտություններ

մոդուլները

551. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

552. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել հարթաքանդակի և բարդաքանդակի առանձնահատկությունները պրակտիկ

աշխատանքում

553. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում քանդակագործության երկու տարրերի հիմնային տարբերությունը,

2) ճիշտ է կիրառում պլանային հարթաքանդակի պրակտիկ հնարավորությունը,

3) ճիշտ է օգտագործում պլանային բարձրաքանդակի երեք կողմից դիտման կարևորությունը:

554.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Կիրառել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի մասնագիտական պահանջը

555. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի կատարման համար հենակ (մոլբերտանման), նյութերը և

գործիքները,

2) ճիշտ է ծեփում պարզ  իրերով երկրաչափական մարմիններով հարթաքանդակ  հարթության

վրա,

3) ճիշտ է կատարում պարզ բուսական զարդանախշի կրկնօրինակում,

4) ճիշտ է իրականացնում բարձրաքանդակի ինքնուրույն աշխատանք` կիրառելով տրված

էլեմենտները:

556. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի ֆունկցիոնալ կիրառման արդյունքները

557. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հարթաքանդակների և բարձրաքանդակների կիրառման

տարբերությունները հայ ճարտարապետական կառույցներում,

2) ճիշտ է  ներկայացնում նրանց կատարման տեխնիկայի մտածելակերպի և խնդիրների
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դրվածքը տարբեր ժամանակներում ու երկրներում,

3) կատարում է քարի վրա կոմպոզիցիոն հորինվածքը:

558.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Ներկայացնել տեղանքը (ցուցահանդեսային բնության մեջ, զբոսայգում, ճարտարապետական

միջավայրում)

559.
Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է բացահայտում հայկական ճարտարապետական կառույցներում հարթաքանդակների և

բարձրաքանդակների կիրառման տարբերակները,

2) ճիշտ է կատարում ուղղահայաց և հորիզոնական պլանների ստուգումները:

41. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՎԱՐՏՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՊՍԻ ՆՄՈՒՇԻ ՁՈՒԼՈՒՄ»

560.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-041

561. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել փափուկ նյութից քանդակված, ծեփված և

ավարտված գործը վերածել գիպսի առաջին օրիգինալ 1 օրինակի,որպեսզի չոչնչանա

562. Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ

563. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսանելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ 5-14-006

Քանդակագործության համար անհրաժեշտ գործիքների կիրառման տեխնիկա և տեխնոլոգիա,

ՔԴՔ 5-14-007 Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա մոդուլները

564. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլն ընդունելի է յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված բավարար մակարդակ

ապահովելով

565. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կաղապարումը կավի օրիգինալից, անթերի պոկել կաղապարները կավից և լվանալ

566. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընկալում կաղապարման տեխնիկան,

2) ճիշտ է ծեփում գիպսը կավին,

3) ճիշտ է տեղադրում մետաղային կարասը,

4) անթերի է կաղապարի կտորները:
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567.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Նախապատրաստել կաղապարների միացումը և լցոնել գիպսը

568. Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է միացնում կաղապարները միմյանց,

2)ճիշտ է տեղադրում հիմնական օրիգինալի կարկասը,

3)ապահովում է յուղային, մոմային քսուկների առկայությունը,

4) անխափան լցոնում է շաղախված գիպսը:

569. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Համապատասխան ժամանակահատվածից հետո հեռացնել կաղապարը՝ վերածելով մանր

կտորների

570. Կատարման չափանիշներ 1) անթերի և զգույշ է հեռացնում կաղապարը մանր կտորներով,

2) ճիշտ է քսուկների առկայությունը,

3) չի նշմանրվում կարկասի գոյությունը,

4) օրիգինալ աշխատանքոմ չկա վնասվածք:

571.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Կատարել գիպսե օրինակի մանրազնին ռետուշ

572.
Կատարման չափանիշներ

1) ճիշտ է տեղադրված համապատասխան պատվանդանը,

2) չկա բրիչի և օտար գործիքի հետքեր,

3) չի տարբերվում փափուկ նյութի օրինակից:

42. ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ՆՅՈՒԹԻ ՎՐԱ»

573.
Մոդուլի դասիչը

ՔԴՔ 5-14-042

574. Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանղին սովորեցնել գիպսի օրիգինալ առաջին օրինակը վերածել կարծր

նյութի մեր պայմաններում քարի տուֆ-բազալտ ցուցադրման արժանի

575. Մոդուլի տևողությունը 96 ժամ

576. Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսանելու համար ուսանողը պետք է նախապես ուսումնասիրած լինի ՔԴՔ 5-14-006
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Քանդակագործության համար անհրաժեշտ գործիքների կիրառման տեխնիկա և տեխնոլոգիա

,ՔԴՔ 5-14-007 Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա մոդուլները

577. Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլն ընդունելի է յուաքանչյուր արդյունքի և ստեղծագործաբար մոտեցման համար բավարար

մակարդակով

578. ՈՒսումնառության արդյունք 1 Տեղադրել կետափոխադրիչ մեքենան, տեղափոխել գիպսի օրինակը և քարը, եռահենակով գտնել

ամենաբարձր կետերը և .հաջորդաբար փոխադրել խորը կետերը

579. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տեղադրում մեքենան քարի և գիպսի վրա,

2) նկատելի են տարված ամենաբարձր կետերը,

3) կարողանում է գտնել եռանկյունաձև հարթությունները:

580.
ՈՒսումնառության արդյունք 2

Նախապատրաստել և գտնել խորքի կետերը

581. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ճիշտ գտնել խորության և բարձր կետերը,

2) ճիշտ է պահպանում լրացուցիչ ավելորդ միլիմետրը (պահուստային),

3) ճիշտ է ընտրում աշխատանքային սահմանված նյութը,

4) աշխատանքային գործիքները ապահովված են:

582. ՈՒսումնառության արդյունք 3 Գտնված կետերը վերածել եռանկյունաձև, քառապատ հարթությունների և ապահովել դրանց

միացումը

583. Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է գտնել հարթությունները,

2) կարողանում է ճիշտ միացնել ծավալները միմիանց,

3) ճիշըտ է գտնում խորությունները,

4) նկատելի է ստեղծագործական մոտեցումը:

584.
ՈՒսումնառության արդյունք 4

Գտնել քարին համապատասխան ֆակտուրան և միաժամանակ ճիշտ մշակել մակերեսը

585. Կատարման չափանիշներ
1) ճիշտ է օգտագործված փոխադրիչ մեքենան,

2) ճիշտ է գտնված բարձր և ցածր կետերը,
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3) քարի մշակման տեխնիկան առկա է,

4) նկատելի է և գտնված քարին համապատասխան ֆակտուրան:

586. ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կարողանալ օգտագործել քարի մշակման ժամանակակից բոլոր միջոցներն և տեխնիկան՝

էֆեկտի նոր արտահայտություն գտնելու համար

587. Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է արտահայտված քանդակային շունչը,

2) ճիշտ է օգտագործում քարի մշակման ժամանակակից բոլոր միջոցներն ու տեխնիկան,

3) ճիշտ է օրիգինալի ողջ տպավորությունը, արտահայտիչ և ցուցադրման արժանի:
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Աղյուսակ 3

Միջին մասնագիտական կրթության2-90.03.03 «Քանդակագործություն» մասնագիտության 2-90.03.03.01-4

«Քանդակագործ-դասավանդող» որակավորման օրինակելի ուսումնական պլան

N Առարկայախմբեր, առարկաներ և մոդուլներ
Շաբաթների

թիվը

Ուսանողի
առավելագույն

բեռնվածությունը,
ժամ

Պարտադիր
լսարանային

պարապմունքներ,
ժամ

ՈՒսուց-
ման

երաշխա-
վորվող
տարին

Հանրակրթական ավագ դպրոցի
ընդհանուր հանրակրթական բաղադրիչի

առարկաներ
1386 924

N ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ -
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 108 72 1

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 72 48 2

3. Օտար լեզու 108 72 1

4. Ռուսաց լեզու 108 72 1

5. Պատմություն 72 48 1

6. Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 54 36 1

7. Իրավունքի հիմունքներ 54 36 1

8. Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 72 48 2

9. Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր
27 18 1

10. Ֆիզիկական կուլտուրա 459 306 1-3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1134 756

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Հաղորդակցություն 54 36 2

2. Անվտանգություն և առաջին օգնություն 54 36 1
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3. Համակարգչային  օպերատորություն 81 54 1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 189 126
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1. Գեղագիտություն 54 36 3,4
2. Համաշխարհային արվեստի պատմություն 270 180 3-5
3. Հայ արվեստի պատմություն 108 72 3-5
4. Երկրաչափական գծագրության հիմնախնդիրները,

պահանջները և մեթոդները
81 54 1

5. Հեռանկարչություն 108 72 2
6. Քանդակագործության  համար անհրաժեշտ գործիքների

կիրառման տեխնիկա և տեխնոլոգիա
81 54 1,2

7. Նյութագիտություն և նյութերի տեխնոլոգիա 81 54 2,3
8. Նախնական (էսքիզային) քանդակի պատրաստում 108 72 4
9. Ծավալային լուծումներով իրի մասշտաբային մանրակերտի

պատրաստում ժամանակակից նյութերով
108 72 2,3

10. Արտադրական պրոցեսներ, հաստոցներ, նյութեր և
գործիքներ

108 72 3

11. Պլաստիկ անատոմիա 108 72 2,3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1215 810

ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
12. Մակավարժություն 144 96 2,3
13. Հոգեբանություն 108 72 2,3
14. Մասնագիտական առարկաների դասավանդման մեթոդիկա 108 72 3,4
15. Գծանկարչության հիմուքներ 108 72 1
16. Թղթի վրա գծանկարի տեղադրման հմտություններ 162 108 1
17. Գծանկարի կառուցման հմտություններ 270 180 1
18. Ճեպանկարի կատարման հմտություններ 270 180 1-5
19. Գծանկարում տարբեր նյութերի կիրառման տեխնիկա 270 180 2-4
20. Գծանկարում ծավալային և տոնային խնդիրների լուծման

հմտություններ
162 108 2-4

21. Գծանկարի կոմպոզիցիոն համադրման հմտություններ 360 240 1,2
22. Գունանկար 108 72 1,2
23. Քանդակագործության հիմունքներ 108 72 1
24. Քանդակագործական աշխատանքների

նախապատրաստում
81 54 1

25. Երկրաչափական մարմինների և պարզ իրերի քանդակի
կատարման ձևերն ու պարզ մեթոդները

81 54 1

26. Հարթաքանդակի և բարձրաքանդակի
առանձնահատկությունները, պահանջները և խնդիրները

54 36 1,2

27. Ծեփակերտում 54 36 1,2
28. Ճեպանկարի և ճեպաքանդակի կատարման հմտություններ 270 180 2
29. Զարդարվեստ: Էսքիզ: Կոմպոզիցիա: Պարզ

երկրաչափական և աքսիոնոմետրիկ կառուցումներ
81 54 1,2

30. Չափանշում, գծանշում, նկարի, էսքիզի տեղակայում
նախապատրաստվածքի վրա

54 36 1,2
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31. Քարանյութերի հիմնական տեսակների դասակարգումը,
հատկությունները և արատները

54 36 1,2

32. Գրատեսակներ և զարդային ձևավորում 108 72 2,3
33. Համակարգչային երկչափ եռաչափ  ժամանակակից

հնարավորությունները
81 54 2,3

34. Քանդակի ծեփվածքում տարածածավալային եռաչափ
ձևերի կիրառում և համադրում

54 36 2,3

35. Քանդակի հիմնական կառուցման ձևերն ու մեթոդները 81 54 2,3
36. Քանդակի համաչափության և ծավալային կիառման

տեխնիկա
252 168 2,3

37. Ստեղծագործական կոմպոզիցիա 81 54 1-5
38. Հաստոցային քանդակագործության ժանրերն ու

խնդիրները
81 54 3-5

39. Մոնումենտալ քանդակագործություն 108 72 4
40. Հարթաքանդակ և բարձրաքանդակ կատարելու

հմտություններ
108 72 4,5

41. Ավարտված աշխատանքի գիպսի նմուշի ձուլում 54 36 4,5
42. Վերջնական աշխատանքի փոխադրում նյութի վրա 144 96 5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4059 2706
ԸՆՏՐՈՎԻ 162 108
ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 117 78

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 153 8262 5508
ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 500
ՊՐԱԿՏԻԿԱ 38
ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 10
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ 4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 205


