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ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՏՆՕՐԵՆ

____________________
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__________________________________________
ՈՒսումնական հաստատության անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
2-74.30.03.01-4 << ԳՈՐԾԱՎԱՐ-ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ >>

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 2-74.30.03 «ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ և
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ միջին մասնագիտական

ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ՝ գործավար-

թարգմանիչ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԸ՝ միջնակարգ

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 3 տարի

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝ առկա

I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ
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II. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ

N
Առարկաների անվանումը և մոդուլները

Ատեստավորում ըստ
կիսամյակների

Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը
(ժամ)

Բաշխումն ըստ կուրսերի և կիսամյակների

Քնն. Ստու-
գարք

Կուրս
աշխ.

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

Ընդա-
մենը

Այդ թվում 3-րդ
կիս.
16

շաբ

4-րդ
կիս.
17

շաբ.

5-րդ
կիս.
16

շաբ.

6-րդ
կիս.
17

շաբ.

7-րդ
կիս.
15

շաբ.

8-րդ
կիս
9

շաբ
Տես.

ուսուց.

Լաբոր.
և գործն.

աշխ

Սեմինար
պարապ-

մունք

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ, ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ 3տ 72 54 18 72

2 Տնտեսագիտության հիմունքներ 8տ 48 38 4 6 48

3 Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ 6տ 48 42 6 48

4 Իրավունքի հիմունքներ 8տ 36 28 8 36

5 Պատմություն 3տ 48 40 8 48

6 Ֆիզիկական կուլտուրա 3-8տ 180 10 170 32 34 32 32 32 18

7 Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ 4տ 36 22 14 36

8 Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ

իրավիճակների հիմնահարցեր

3տ
18

14 4
18

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 486 248 218 20 170 70 32 80 32 102

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 Հաղորդակցություն 5տ 36 12 24 36

2 Անվտանգություն և առաջին օգնություն 3տ 36 12 24 36

3 Ընդհանուր աշխատանքային հմտություններ 3տ 36 12 24 36

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 108 36 72 72 36

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Երկրորդ օտար լեզու մակարդակ 1 4տ 102 102 102
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2 Երկրորդ օտար լեզու մակարդակ 2 5տ 68 68 68

3 Երկրորդ օտար լեզու մակարդակ 3 6տ 68 68 68

4 Տեղեկություններ ուսումնասիրվող լեզվի երկրի

պատմության, աշխարհագրության սովորույթների,

մշակույթի մասին

8տ 50 24 26 50

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 288 24 264 102 68 68
4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

1 Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`

մակարդակ 1
3տ 138 138 138

2 Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`

մակարդակ 2
4տ 138 138 138

3 Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`

մակարդակ 3
5տ 138 138 138

4 Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք`

մակարդակ 4
6տ 138 138 138

5 Օտար լեզու.գրավոր խոսք. մակարդակ1 3տ 68 68 68

6 Օտար լեզու.գրավոր խոսք. մակարդակ2 4տ 68 68 68

7 Օտար լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ3 5տ 68 68 68

8 Օտար լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ4 6տ 68 68 68

9 Ռուսաց լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք `

մակարդակ 1
3տ 68 68 68

10 Ռուսաց լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք `

մակարդակ2
4տ 68 68 68

11 Ռուսաց լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք `

մակարդակ3
4տ 68 68 68

12 Ռուսաց լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք `

մակարդակ4 6տ 68 68 68
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13 Ռուսաց լեզու. Գրավոր խոսք. մակարդակ 1 3տ 54 54 54

14 Ռուսաց լեզու. Գրավոր խոսք. մակարդակ 2 4տ 54 54 54

15 Ռուսաց լեզու. Գրավոր խոսք. մակարդակ 3 5տ 54 54 54

16 Ռուսաց լեզու. Գրավոր խոսք. մակարդակ 4 6տ 54 54 54

17 Թարգմանության տեսություն 7տ 36 18 18 36

18 Գործավարության ոլորտի գործնական

թարգմանություն հայերենով
7տ 56 56 56

19 Գործավարության ոլորտի գործնական

թարգմանություն ուսումնասիրվող օտար լեզվով
7տ 58 58 58

20 Գործավարության ոլորտի գործնական

թարգմանություն ռուսերենով
7տ 58 58 58

21 ՈԻղղագրություն, ուղղախոսություն և կետադրություն 4տ 68 68 68

22 Բառագիտություն, բառակազմություն, բառապաշար և

դարձվածաբանություն
5տ 68 68 68

23 Ձևաբանություն 6տ 68 68 68

24 Նախադասություն և խոսք 7տ 68 68 68

25 Գործավարության հասկացությունը, զարգացումն ու

իրավական կարգավորումը
4տ 36 24 12 36

26 Գործավարական փաստաթղթերի կազմում և

դասակարգում
6տ 68 36 32 68

27 Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում 7տ 54 32 22 54

28 Գործերի կազմում, ընթացիկ և արխիվային

պահպանման կազմակերպում
8տ 36 20 16 36

29 Կազմակերպության ղեկավարի գործունեության

կազմակերպական ապահովում
7տ 36 22 14 36

30 Կադրային գործավարություն 8տ 54 32 22 54
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31 Գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ

աշխատանքների կազմակերպումը,

գաղտնապահական գործավարություն

8տ 18 12 6 18

32 Օպերացիոն համակարգեր 5տ 36 18 18 36

33 Փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա, գործարար

գրագրություն և հաղորդակցություն
7տ 72 16 56 72

34 Էլեկտրոնային աղյուսակների մշակում 7տ 54 18 36 54

35 Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգեր 8տ 36 12 24 36
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2292 260 2032 328 432 432 464 492 194

5. ԸՆՏՐՈՎԻ 36 8 28

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԺԱՄԵՐ 30 6 8 16

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3240 576 612 576 612 540 324

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 300

Շաբաթվա ժամերի քանակը 36 36 36 36 36 36

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

1 Տարիքային հոգեբանություն ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ
2 Վարվելակերպը գործարար հարաբերություններում 1 հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների
3 Միջանձնային հարաբերություններ 2 օտար լեզվի

3 հումանիտար առարկաների
4 Գործավարության

V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5 քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների
1 Ուսումնական 3;4;5;6;7;8 21 6 ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ
2 Նախաավարտական արտադրական 8 4 7 անհատական համակարգիչների
3 8 տեսասրահ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ
Երեք համալիր քննություն մասնագիտական մոդուլներից հունիսի 22ից հուլիսի 5ը ընկած
ժամանակահատվածում

1 Մարզադահլիճ
2 Մարզահրապարակ
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VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ
1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության արդյունավետությունը վերահսկելու նպատակով, հաստատության

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/ քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական
աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։ Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝
ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարությունը։

2. Լաբորատոր աշխատանքների, օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար, ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից
երաշխավորած առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ
ուսումնական խումբը բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/
յուրահատկությունից։ Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ
/անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/
տեսական դասընթացը կարող է կազմակերպվել հոսքային պարապմունքի ձևով։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական
տարվա սկզբում քննարկում է հաստատության խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը 4 ժամ, որոշում է հաստատությունը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/
հանձնաժողովների կողմից ներկայացված նախասիրական առարկաների ծրագիրը հաստատում է հաստատության ուսումնամեթոդական խորհուրդը։

4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը կարող է իրացվել նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր ձևերով՝ մարզական
ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների
ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը հաստատությունը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա
աշխատանքային ժամանակացույցը կազմելիս:
6. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։
7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։
8. Պահուստային ժամերը տնօրինում է հաստոտությունը՝ ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի

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

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

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։
11. Հաստատությունը, ելնելով անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ։
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Միջին մասնագիտական կրթության 2-74.30.03 «Գործավարություն և թարգմանություն» մասնագիտության հիմնական կրթական

ծրագրի առանցքային հմտությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-14-001

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

միջանձնային հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և

մասնագիտական գործունեության ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի

ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից

տեսական ուսուցում   12 ժամ

գործնական աշխատանք 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական

նպատակների իրականացման համար

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունակական

գործընկերության համար

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման
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չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական

նպատակների իրականացման համար

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

հաջողությունների համար,

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

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները,

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է նպատակային հաղորդակցմանը,

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ:

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

խաղերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի,

գործնական հաղորդակցման եղանակների ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն

իրավիճակային խնդիրներ՝ նպատակային հաղորդակցման հնարավորությունները բացահայտելու

համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

առաջադրված իրավիճակում օգտագործում է հնարավորությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր,

իրավիճակային խնդիրներ։
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

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

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

հաճոյախոսում է,

5) մասնակցում է դեբատների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության

շարունակականությունը:

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

խաղերի միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ,

հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է

թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է գալիս հնարավոր բոլոր

դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը

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

ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը

կառուցում է հստակ և նպատակային, կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա
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թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     2 ժամ

գործնական աշխատանք`    4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը,

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

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝

նպատակային տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի,

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ նյութի:

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

առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի

վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի թեմայի շուրջ կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով

հասցեատիրոջը, կառաջադրվի թեմա, որի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից հավաքագրվում,

ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ միտքը վերածել

գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային

ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր

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

ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80%

ճշգրտությամբ կատարում է հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա

թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել միջանձնային հաղորդակցում

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

հասցեատիրոջ,

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

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու

և շահադրդելու համար,

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

տեսակետներ,

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն

ստանալու, մշակելու և դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական
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շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու

կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն առաջադրանքը կհանձնարարվի

աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝

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

ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում

հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ,

դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`     6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունակական

գործընկերության համար

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

ցուցահանդեսներ և այլն),

2) հավանական գործընկերոջ վերաբերյալ 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,



14

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն,

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի

միջոցով։ Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների

իմացությունը, և կոնկրետ դեպքերի համար դրանց կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։

Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել

գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական

հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և հետադարձ կապ ապահովելու

համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը,

թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած

ընթացիկ իրավիճակներից։

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

հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ,

դերային խաղերի սցենարներ, հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-14-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և
կենցաղում անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին
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համապատասխան կենցաղը և աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և
վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ
իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից`

տեսական ուսուցում  12 ժամ

գործնական աշխատանք  24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության

կանոնները,

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին

համապատասխան,

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

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության

կանոնները

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

պահպանման անհրաժեշտությունը,

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների

պահանջները,
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3)ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության

կանոնները,

4)ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության

կանոնները,

5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները,

6)ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները,

պատասխանատվությունները:

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

կհանձնարարվի առնվազն 10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի

ճիշտ պատասխանը:

Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, դրանց

խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը,

3. հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության  կանոնները, դրանց խախտման

հետևանքները, պատասխանատվությունը,

4. էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը։

5. կենցաղային հիմանական սարքերի անվտանգության կանոնները։

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

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

Անհրաժեշտ է ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր,

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ։
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ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան

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

ազդող գործոնները (սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-

հոգեբանական),

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

ճառայգայթումը, լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն),

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

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

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի

պահպանման, ինչպես նաև անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս

օգտագործմանն ուղղված միջոցառումներ։

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

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

Անհրաժեշտ է ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր,

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`   2 ժամ

գործնական աշխատանք` 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ
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Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և

հետևանքները,

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,

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

և այլն) աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված

միջոցառումները,

4)ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու  դժբախտ պատահարների

փաստաթղթային ձևակերպումների կարգը:

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

միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման

պատճառների ու հետևանքների, դրանց կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։

Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար սահմանված աշխատանքային պայմանների

ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ։ Կառաջադրվի

կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային

ձևակերպումներ բաղադրիչները։

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

կատարում հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր,

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`  2 ժամ

գործնական աշխատանք`  6 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն

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

2)առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,

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

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

5)կատարում է   այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն

ցուցաբերելու գործողություններ,

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

7)ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության կազմակերպման

գործողությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության

գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է

կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում բոլոր

հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր,

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին

օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    4 ժամ
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գործնական աշխատանք`   8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-14-001

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին

իրազեկվածության բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների

զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների

ձևավորմանը, ընթացիկ հաջողության հասնելու նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև

ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի

և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությնների, առաջացած աշխատանքային

խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝  12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) փնտրի և գտնի աշխատանք,

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ,

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը,

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել և գտնել աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,

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

աշխատատեղը(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և

տեխնոլոգիաները,

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր

համապատասխանությունը,

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից

ազատվելու հիմնական ընթացակարգերը:

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

առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային

իրավահարաբերություններ ծագման հիմքերի, կողմերի իրավունիքների և պարտականությունների,

պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, աշխատանքի ընդունվելու,

աշխատանքի փոփոխության և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի վերաբերյալ։

Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական

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

պլանավորել աշխատանքի ընդունվելու իր գործողությունները։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի

ընթացքում ուսանողը կկազմի ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական

ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր

համապատասխանության հարցում։

Արդյունիքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում
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է բոլոր հանձնարարությունները և առաջադրանքները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր

(աշխատանքային օրենսգիրք, պայմանագրեր և այլն), տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ,

բուկլետներ և այլն), մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`      2 ժամ

գործնական աշխատանք`    6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին

ներկայացվող հիմնական պահանջները,

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և

տրամադրվածությունը,

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ

հաղորդակցվելու օրինակներ,

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության

դրսևորումներ,

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

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

առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային կարգապահության,

աշխատավայրի կառուցվածքի և ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների

և աշխատանքային գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ
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պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում

«նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ հաղորդակցման

կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ,

որով հնարավոր կլինի գնահատել նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և

պատասխանատվության զգացումը։ Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև ուսանողի ուշադիր

լսելու և հասկանալու կարողությունները:

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

կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ

նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը

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

աշխատանիքի և միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը,

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և խնդիրների լուծման

մեթոդները,

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

վարքագծի դրսևորման,

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում,



24

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

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

առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի

սահմանման, թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների

վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը,

որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ հարաբերություններում

առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով պատշաճությունը և

հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի

տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։

Վարքագծային դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից

վերաբերմունքը, աշխատանքային պարտականությունների կատարման թերացումները կամ

անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների գերադրում կամ ստորադասում, թիմային

զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։

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

կատարում բոլոր հանձնարարությունները։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային

խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`    2 ժամ

գործնական աշխատանք`    6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները
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Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման

կարևորությունը աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

3)բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը

աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում,

4) ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և

վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը:

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

առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կտրվեն հարցեր աշխատանքային գործունեության

ընթացքում կարգապահության, պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների

պարբերական կատարելագործման, նախաձեռնողականության և նպատակասլացության,

ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների պատշաճության կարևորության

վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի ուսանողի մոտ

նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում:

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

բոլոր հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման

գործընթացի նկատմամբ։

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

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։

ՈՒսուցման երաշխավորված

ժամաքանակը

տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`   6 ժամ
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Աղյուսակ 2

Միջին մասնագիտական կրթության 2-74.30.03 «Գործավարություն և թարգմանություն» մասնագիտության հիմնական կրթական

ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական կարողությունների մոդուլներ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-001

Մոդուլի նպատակը Սովորողների մոտ զարգացնել օտար լեզվով բանավոր հաղորդակցման հմտություններ`

մենախոսություն և երկխոսություն վարելու կանոնները ըստ երկխոսության կոնկրետ տեսակի,

կոնկրետ իրադրության, ինչպես նաև լեզվական և ոչ լեզվական միջոցների կիրառման` հաշվի

առնելով զրուցակցի սոցիալական կարգավիճակը, լեզվական և վարքի հանրամշակութային

նորմերը, խոսքի ռիթմիկ-հնչերանգային համապատասխանությունը երկխոսության

հաղորդակցական նպատակներին, ինչպես նաև տալ գործնական գիտելիքներ օտար լեզվի

ընթերցանությունից, ինչը ներառում է հնչյունաբանական, բառապաշարային և քերականական

գիտելիքներ, որոնք ձևավորում են ընթերցողական կարողություններ և հմտություններ օտար

լեզվի դասընթացի առաջին փուլում` հիմնվելով ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքների վրա:

Մոդուլի տևողությունը 138 ժամ գործնական աշխատանք

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով կարդա նախօրոք նախապատրաստած

ադապտացված ուսումնական տեքստ, թարգմանել, վերարտադրել այն
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2) կատարի բառային աշխատանք տրված ուսումնական տեքստի շրջանակներում

3) կառուցի բանավոր կապակցված խոսք ` նկարագրելով մարդկանց, իրեր, երևույթներ,

իրադարձություններ, սեփական հույզերը կամ զգացումները` անհրաժեշտության դեպքում

օգտվելով նկարներից, բանալի-բառերից և այլն

4) վարի կարճ երկխոսություն, սկսի և շարունակի ծանոթ թեմաներով իրեն հետաքրքրող

զրույցը` փոխանակելով մտքեր ու տեղեկություններ

5) ներկայացնի ընթերցած ծավալուն նյութի հակիրճ բովանդակությունը և առանձնացնի

կարևոր տեղեկատվությունը

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով կարդալ նախօրոք նախապատրաստած ադապտացված

ուսումնական տեքստ, թարգմանել, վերարտադրել այն

Կատարման չափանիշներ 1) տեքստը կարդում է ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով և սահուն,

2) ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին,

3) ճիշտ է վերարտադրում տեքստի բովանդակությունը:

4) ճիշտ է թարգմանում հատվածներ ոչ դժվար տեղեկատվական տեքստերից:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն ադապտացված ուսումնական տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա,

թարգմանի և վերարտադրի: Ուսանողին կտրվեն հարցեր տեքստի վերաբերյալ և հատվածներ

թարգմանելու համար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝
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Հնչյունաբանություն, տրված նյութի շրջանակներում համապատասխան վերարտադրողական

բառապաշար:

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

թարգմանում և վերարտադրում տեքստը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ ձայներիզ և համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել բառային աշխատանք տրված ուսումնական տեքստի շրջանակներում

Կատարման չափանիշներ 1) տրված բառերից ճիշտ է առանձնացնում հոմանիշ և հականիշ բառերը,

2) ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն /կառուցվածքային մակարդակում:

3) ճիշտ է ներկայացնում տեքստի հիմնական բովանդակությունը մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված բառապաշարով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն ծանոթ ուսումնական տեքստեր, որի շրջանակներում նա պետք է

ներկայացնի ծանոթ բառապաշարը հոմանիշներով, հականիշներով, բառերի բառակազմական

առանձնահատկություններով: Նա նաև պետք է կարողանա ներկայացնել տեքստի

բովանդակությունը համապատասխան բառապաշարով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բառագիտություն, հոմանիշություն, հականիշություն, բառակազմություն, նախածանցներ,

վերջածանցներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է առանձնացնում հոմանիշ և
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հականիշ բառերը, ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն, ճիշտ է ներկայացնում

տեքստի հիմնական բովանդակությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան ուսումնական տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կառուցել բանավոր կապակցված խոսք ` նկարագրելով մարդկանց, իրեր, երևույթներ,

իրադարձություններ, սեփական հույզերը կամ զգացումները` անհրաժեշտության դեպքում

օգտվելով նկարներից, բանալի-բառերից և այլն

Կատարման չափանիշներ 1) տրամաբանական հաջորդականությամբ նկարագրում է նկարում պատկերված որևէ անձի,

առարկա կամ իրավիճակ`  օգտագործելով յուրացրած ակտիվ բառապաշարը,

2) ճիշտ է բնութագրում շրջապատող երևույթները և իրադարձությունները,

3) խոսում է առաջադրված որևԷ ծանոթ իրադարձության մասին`  անհրաժեշտության դեպքում

օգտվելով բանալի-բառերից և ներկայացնելով իր վերաբերմունքը,

4) քերականորեն ճիշտ է կառուցում խոսքը նկարը նկարագրելիս,

5) ճիշտ է պատասխանում նկարի կամ տեքստի բովանդակությանը ուղղված հարցերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն տեքստեր կամ նկարներ և կպահանջվի նկարագրել իրավիճակը, գործող

անձանց, իրադարձությունները, օգտագործելով յուրացրած ակտիվ բառապաշարը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ բովանդակության շրջանակներում

Արտաքին տեսքի, տրամադրության, զգացմունքների և վարվելաձևի նկարագրություն:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում իրավիճակը և

իրադարձությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր, նկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Վարել կարճ երկխոսություն, սկսել և շարունակել ծանոթ թեմաներով իրեն հետաքրքրող

զրույցը` փոխանակելով մտքեր ու տեղեկություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում երկխոսություն վարելու կանոնները,

2) առաջադրված իրադրության շուրջ վարում է կարճ երկխոսություն` բացատրելով ինչ-որ

հարց կամ խնդիր`փոխանակելով մտքեր ու տեղեկություններ,

3) ձևակերպում է իր տեսակետները, առաջարկություններ է անում, շփման ընթացքում

օգտագործում է հաղորդակցական նպատակին համապատասխան լեզվական պարզ  միջոցներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի վարել կարճ երկխոսություն, սկսել և շարունակել ծանոթ

թեմաներով իրեն հետաքրքրող զրույցը: Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը

պետք է օգտագործի հաղորդակցական նպատակին համապատասխան լեզվական պարզ

միջոցներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ բովանդակության շրջանակներում

Դիմել տարբեր մարդկանց, ուշադրություն գրավել, սկսել խոսակցություն և ներկայանալ,

բարևել և հրաժեշտ տալ:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կիրառում երկխոսություն վարելու

կանոնները, պատասխանում է խոսակցի հարցերին և հարցեր տալիս, ձևակերպում է իր

տեսակետները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Կիրառվում է

զույգերով կամ խմբերով աշխատելու մեթոդը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ընթերցած ծավալուն նյութի հակիրճ բովանդակությունը և առանձնացնել կարևոր

տեղեկատվությունը

Կատարման չափանիշներ 1) առաջադրված  տեքստից ճիշտ դուրս է գրում տեղեկատվական միավորները,

2) ճիշտ է պատասխանում  տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին

3) ճիշտ է ներկայացնում ընթերցած նյութի բովանդակությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվի ծավալուն նյութ, որից նա պետք է առանձնացնի կարևոր տեղեկատվությունը

պատասխանի հարցերին և ներկայացնի ընթերցած նյութի բովանդակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ դուրս է գրում տեղեկատվական

միավորները, ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին, հակիրճ

ներկայացնում է ընթերցած նյութի բովանդակությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան ուսումնական տեքստեր:
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ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-002

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է` զարգացնել սովորողների օտար լեզվով ընթերցելու հմտությունները,

ամրապնդել և խորացնել սովորողի հաղորակցման կարողությունները և հմտությունները

օտար լեզվի բանավոր խոսքի կիրառման վերաբերյալ, հիմնվելով մակարդակ 1-ում ստացած

գիտելիքների վրա, խորացնելով և ամրապնդելով դրանք:

Մոդուլի տևողությունը 138 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-001

«Օտար լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 1» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կարդա միջին բարդության ուսումնական, ինչպես նաև գեղարվեստական և

տեղեկատվական տեքստը ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով, ներկայացնի տեքստի

կարևոր մանրամասները, վերարտադրի տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը,

2) կատարի բառային աշխատանք տրված ուսումնական տեքստի շրջանակներում

3) տեղեկացնի, նորություններ հաղորդի՝ հստակ տարանջատելով փաստերը և դեպքերը,

4) զրույց վարի տրված իրադրության կամ կարդացած /ունկնդրած/դիտած նյութի շուրջ,

5) ներկայացնի նախապես պատրաստված ելույթը` պատասխանելով հարցերին, որևէ հարցի

մասին դիրքորոշում արտահայտի և հիմնավորի այն համապատասխան փաստարկներով:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակների ապահովումն է։
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Ուսումնառության արդյունք 1 Կարդալ միջին բարդության ուսումնական, ինչպես նաև գեղարվեստական և տեղեկատվական

տեքստը ճիշտ առոգանությամբ և հնչերանգով, ներկայացնել տեքստի կարևոր մանրամասները,

վերարտադրել տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով և սահուն կարդում է տեքստը,

2) ճիշտ է պատասխանում տեքստի ընդանուր բովանդակությանն ուղղված հարցերին,

3) համապատասխան բառապաշար է օգտագործում տեքստի խնդիրների շուրջ խոսելիս,

4) տեքստի խնդիրները քննարկելիս ճիշտ է կիրառում միջին բարդության քերականական

կառույցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն միջին բարդության ուսումնական, ինչպես նաև գեղարվեստական և

տեղեկատվական տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր

բովանդակությանն ուղղված հարցերին և վերարտադրի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Հնչյունաբանություն, տրված նյութի շրջանակներում համապատասխան բառապաշար:

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

է վերարտադրում տեքստը և կիրառում է միջին բարդության քերականական կառույցներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան միջին բարդության տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 28 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Կատարել բառային աշխատանք տրված ուսումնական տեքստի շրջանակներում

Կատարման չափանիշներ 1) տեքստի առանցքային բառերը ճիշտ է փոխարինում համապատասխան հոմանիշներով և
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կարողանում է տալ այդ բառերի հականիշները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տեքստի բազմիմաստ բառերի տարբեր իմաստները,

3) ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն /կառուցվածքա-իմաստային մակար-

դակում/:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն միջին բարդության ուսումնական տեքստեր և կպահանջվի առանցքային

բառերը փոխարինել հոմանիշներով և տալ դրանց հականիշները, ներկայացնել տեքստի

բազմիմաստ բառերի տարբեր իմաստները, կատարել բառակազմական վերլուծություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բառագիտություն, հոմանիշություն, հականիշություն, բառակազմություն, բազմիմաստություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում բառերի

հոմանիշներն ու հականիշները, կատարում է բառակազմական վերլուծություն, կազմում է

նախադասություններ առանցքային բառերով:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան միջին բարդության տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Տեղեկացնել, նորություններ հաղորդել՝ հստակ տարանջատելով փաստերը և դեպքերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ տեղեկացնում է կատարված դեպքերի մասին` նշելով կարևոր փաստերը,

2) ներկայացնում է նորությունները` ճիշտ մեկնաբանելով դրանք:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կներկայացվի իրավիճակ, որի ժամանակ նա պետք է նորություններ հաղորդի
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զրուցակցին կատարված դեպքերի մասին, նշելով կարևոր փաստերը և մեկնաբանելով դրանք:

Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը պետք է մեկնաբանի

իրադարձությունները: Ոսանողին կտրվեն տեքստեր և կհանձնարարարվի կարճ ժամանակում

ներկայացնել հիմնական դեպքերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Քաղաք, քաղաքային տրանսպորտ, շրջակա միջավայրի աղտոտում, ճանապարհորդություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում նորությունները և

նշում է հիմնական փաստերը և կարողանում է մեկնաբանել իրադարձությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ տեղեկատվական բնույթի տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 28 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 4 Զրույց վարել տրված իրադրության կամ կարդացած /ունկնդրած/դիտած նյութի շուրջ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատասխանում ֆիլմի կամ նկարի բովանդակային հարցերին,

2) ճիշտ է կառուցում խոսքը ֆիլմը կամ կարդացած /ունկնդրած/ տեքստը նկարագրելիս,

3)արտահայտում է կարծիք դիտած, ունկնդրած կամ ընթերցած նյութի վերաբերյալ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կներկայացվի տեքստ, տեասնյութ կամ նկար, որի մասին նա պետք է վառի զրույց՝

կիրառելով համապատասխան բառապաշար և կարծիք հայտնի կարդացած /ունկնդրած/դիտած

նյութի շուրջ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝
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Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը, կարողանում է պատասխանոել ֆիլմի կամ

նկարի բովանդակային հարցերին, ճիշտ է ներկայացնում ֆիլմը կամ կարդացած /ունկնդրած/

տեքստը, ինչպես նաև արտահայտում է կարծիք:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ տեքստեր, նկարներ, ձայներզ, տեսաերիզ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթը` պատասխանելով հարցերին, որևէ հարցի

մասին դիրքորոշում արտահայտել և հիմնավորել այն համապատասխան փաստարկներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ և սահուն ներկայացնում է որևէ թեմայով նախապես պատրաստած ելույթ,

2) որևէ հարցի մասին արտահայտում է իր դիրքորոշումը և հիմնավորում այն

համապատասխան փաստարկներով,

3) ճիշտ է պատասխանում ելույթի բովանդակությանն ուղղված հարցերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթը: Նա պետք է

կարողանա պատսախանել հարցերին, արտահայտի իր դիրքորոշումը և հիմնավորի այն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը, կարողանում է պատասխանոել ելույթի

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, հիմնավորում է իր դիրքորոշումը ներկայացնում է

ելույթը օգտագործելով համապատասխան բառապաշար:
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՄՈԴՈւԼԻ ԱՆՎԱՆՈւՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-003

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է` զարգացնել սովորողների օտար լեզվով ընթերցելու հմտությունները,

ամրապնդել և խորացնել սովորողի հաղորակցման կարողությունները և հմտությունները

հիմնվելով մակարդակ 1-2-ում ստացած գիտելիքների վրա:

Մոդուլի տևողությունը 138 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-002

«Օտար լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 2» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կարդա միջին բարդության ուսումնական, գեղարվեստական և տեղեկատվական տեքստի

ընդհանուր բովանդակությունը և վերարտադրի այն,

2) ինքնուրույն կարդա ծավալուն միջին բարդության գրականություն, վերարտադրի

բովանդակությունը, բնութագրի գլխավոր գործող անձանց,

3) վարի երկխոսություն - ճշտի տեղեկությունը, ինչ-որ բան բացատրի,

4) խոսի մասնագիտական բնագավառում հաճախ հանդիպող թեմաների շուրջ` օգտագործելով

մասնագիտական բառապաշար, լեզվական միջոցներ, խոսքային կաղապարներ և

եզրույթներ` կատարելով սեփական եզրահանգումներ և հիմնավորելով դրանք:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։
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Ուսումնառության արդյունք 1 Կարդալ միջին բարդության ուսումնական, գեղարվեստական և տեղեկատվական տեքստի

ընդհանուր բովանդակությունը և վերարտադրել այն

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատասխանում տարբեր բնագավառների տեքստերի բովանդակությանն ուղղված

հարցերին,

2) ճիշտ է ներկայացնում միջին բարդության ուսումնական, գեղարվեստական և

տեղեկատվական ցանկացած տեքստ իրեն հատուկ բառապաշարով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն ուսումնական, ինչպես նաև գեղարվեստական և տեղեկատվական

տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր բովանդակությանն

ուղղված հարցերին և վերարտադրի հատուկ բառապաշարով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տրված նյութի շրջանակներում համապատասխան բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, օգտագործելով իրեն հատուկ բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 2 Ինքնուրույն կարդալ ծավալուն միջին բարդության գրականություն, վերարտադրել

բովանդակությունը, բնութագրել գլխավոր գործող անձանց

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ճիշտ կազմել ինքնուրույն կարդացած տեքստի սեղմ բովանդակությունը,

2) ճիշտ պատասխանում է տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին,
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3) ճիշտ է բնութագրում տեքստի գործող անձանց և կարողանում է, քննարկել և կարծիք

հայտնել նրանց գործողությունների և բնավորության գծերի մասին,

4) ճիշտ է վերարտադրում ընթերցած տեքստի բովանդակությունը իր համապատասխան

բառապաշարով և քերականական կառույցներով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն միջին բարդության գեղարվեստական տեքստ, որր նա պետք է կարդա,

պատասխանի տեքստի ընդhանուր բովանդակությանն ուղղված հարցերին, ներկայացնի

գործող անձանց և վերարտադրի իր համապատասխան բառապաշարով և քերականական

կառույցներով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տրված նյութի շրջանակներում համապատասխան բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, ներկայացնում է գործող անձանց:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 34 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 3 Վարել երկխոսություն - ճշտել տեղեկությունը, ինչ-որ բան բացատրել

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում երկխոսությանը բնորոշ դիմելաձևը,

2) ճիշտ է ձևակերպում հարցերը` խոսակցին դիմելիս,

3) կարող է ճշտել անհրաժեշտ տեղեկությունը երկխոսության ընթացքում:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի վարել երկխոսություն, սկսել և շարունակել զրույցը: Կառաջադրվի

դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը պետք է օգտագործի հաղորդակցական նպատակին

համապատասխան լեզվական միջոցներ, ճշտել իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը :

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ բովանդակության շրջանակներոում

Կարծիք, բողոք, կշտամբանք արտահայտել, համաձայնություն և անհամաձայնություն

արտահայտել, զարմանք, ափսոսանք, հիասթափություն արտահայտել:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կիրառում երկխոսություն վարելու

կանոնները, պատասխանում է խոսակցի հարցերին և հարցեր տալիս, ձևակերպում է իր

տեսակետները, կարող է ճշտել անհրաժեշտ տեղեկությունը երկխոսության ընթացքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նյութեր, որոնց շուրջ ուսանողը կվարի զրույցը: Կիրառվում է

զույգերով կամ խմբերով աշխատելու մեթոդը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

Ուսումնառության արդյունք 4 Խոսել մասնագիտական բնագավառում հաճախ հանդիպող թեմաների շուրջ` օգտագործելով

մասնագիտական բառապաշար, լեզվական միջոցներ, խոսքային կաղապարներ և  եզրույթներ`

կատարելով սեփական եզրահանգումներ և հիմնավորելով դրանք

Կատարման չափանիշներ 1) կապակցված խոսում է առաջադրված մասնագիտական թեմայի շուրջ,

2) խոսքում առկա են մոդուլի ընթացքում յուրացրած մասնագիտական բառապաշարը,

լեզվական միջոցները, խոսքային կաղապարները և եզրույթները,
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3) կատարում է սեփական եզրահանգումներ և հիմնավորում դրանք համապատասխան

փաստարկներով,

4) պատասխանում է առաջադրված հարցերին` ծավալվելով և հարստացնելով իր

տեսակետները լրացուցիչ փաստերով և համապատասխան օրինակներով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն մասնագիտական բնագավառում հաճախ հանդիպող իրավիճակներ, որոնց

շուրջ նա պետք է խոսի՝ օգտագործելով մասնագիտական բառապաշար, կատարելով սեփական

եզրահանգումներ և հիմնավորելով դրանք: Կպահանջվի նաև պատասխանել առաջադրված

հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական մասնագիտական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը պատասխանում է հարցերին, խոսքը

կապակցված է և խոսքում առկա են մոդուլի ընթացքում յուրացրած մասնագիտական

բառապաշարը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 34 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-004

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողների օտար լեզվով ընթերցելու հմտությունները,

ինչպես նաև հաղորդակցման հմտությունները` հիմնվելով մակարդակներ 1-3-ում ստացած
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գիտելիքների վրա, խորացնելով և ամրապնդելով դրանք:

Մոդուլի տևողությունը 138 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ-5-14-003

«Օտար լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 3» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կարդա և առանց թարգմանության հասկանա միջին բարդության բնագիր տեքստ, և

հակիրճ վերարտադրի բովանդակությունը,

2) բառարանի օգնությամբ թարգմանի գրական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի

տեքստեր,

3) ընթերցի գեղարվեստական ոչ ծավալուն ստեղծագործություն ամբողջությամբ ներկայացնի

բովանդակությունը` արտահայտելով սեփական վերաբերմունքը,

4) ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով սահուն և համպատրաստից հաղորդակցվի:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ և առանց թարգմանության հասկանալ միջին բարդության բնագիր տեքստ, և հակիրճ

վերարտադրել բովանդակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) սահուն և հստակ առոգանությամբ կարդում է ծանոթ բնագիր տեքստը,

2) ճիշտ է պատասխանում ընթերցած բնագիր տեքստի բովանդակությանն ուղղված

հարցերին,

3) ճիշտ է վերարտադրում ընթերցած բնագիր տեքստի բովանդակությունը` նշելով

մանրամասները:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն բնագիր տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի

բովանդակությանն ուղղված հարցերին և վերարտադրի՝ նշելով մանրամասները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, օգտագործելով իրեն հատուկ բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան բնագիր տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բառարանի օգնությամբ թարգմանել գրական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի

տեքստեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում գրական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստեր,

2) ճիշտ է փոխանցում տարբեր տեքստերի ոճական առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն գրական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստեր, որոնք նա

պետք է կարդա, թարգմանի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և

պահպամում է տեքստի ոճական առանձնահատկությունները:
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան գրական կամ հասարակական-քաղաքական բնույթի տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 34 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ընթերցել գեղարվեստական ոչ ծավալուն ստեղծագործություն ամբողջությամբ ներկայացնել

բովանդակությունը` արտահայտելով սեփական վերաբերմունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերարտադրում գեղարվեստական ոչ ծավալուն ստեղծագործության

բովանդակությունը` անդրադառնալով մանրամասներին,

2) արտահայտում է սեփական վերաբերմունքը ընթերցածի մասին,

3) կարողանում է պատասխանել պատմվածքի բովանդակային և ոչ բովանդակային հարցերին

և ամփոփել պատմվածքը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվի ոչ ծավալուն գեղարվեստական ստեղծագործություն, որր նա պետք է կարդա,

պատասխանի տեքստի ընդhանուր բովանդակությանն ուղղված հարցերին, ներկայացնի

գործող անձանց և վերարտադրի՝ անդրադառնալով մանրամասներին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, ներկայացնում է սեփական վերաբերմունքը ընթերցածի մասին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան ոչ ծավալուն գեղարվեստական ստեղծագործություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով սահուն և հանպատրաստից հաղորդակցվել

Կատարման չափանիշներ 1) սահուն և անկաշկանդ շփվում է խոսակցի հետ,

2) ճիշտ է ընտրում համապատասխան լեզվական միջոցները, խոսքային կաղապարները,

դարձվածաբանական միավորներն ու եզրույթները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվի իրավիճակ, որի շուրջ նա պետք է խոսի՝ ընտրելով համապատասխան

լեզվական միջոցները, խոսքային կաղապարները, դարձվածաբանական միավորներն ու

եզրույթները: Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է սահուն և

անկաշկանդ շփվի խոսակցի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ բովանդակության շրջանակներում

հիացմունք, վստահություն և անվստահություն, համակրանք և հակակրանք, ցավակցություն և

սփոփանք արտահայտել:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողի խոսքը սահուն է և անկաշկանդ ու խոսքում

առկա է համապատասխան բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Կիրառվում է

զույգերով կամ խմբերով աշխատանք:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 34 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ.ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-005

Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ ձևավորել օտար լեզվով գրավոր հաղորդակցման (իրեն հետաքրքրող ծանոթ
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թեմաներով կապակցված տեքստեր գրելու, անձնական բնույթի պարզ նամակներ գրելու և

դրանց պատասխանելու, գրավոր թարգմանություններ կատարելու) կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կատարի վարժություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական

նյութի շրջանակներում բազմակի ընտրություն, ժամանակաձևի կազմություն, հոդի

օգտագործում,

2) գրի կապակցված տեքստեր հետաքրքրող ծանոթ թեմաներով` մասամբ ներկայացնելով

սեփական մտքերը,

3) գրի անձնական բնույթի պարզ նամակներ և պատասխանի դրանց` ընդգծելով էական

իրադարձությունները և պահպանելով լեզվակիր ժողովրդին բնորոշ գրավոր խոսքի ընդունված

ձևերը,

4) օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի ուսումնասիրվող

թեմաներին վերաբերող նախադասություններ և պարզ տեքստեր` օգտագործելով երկլեզու

բառարաններ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կատարել վարժություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական նյութի

շրջանակներում բազմակի ընտրություն, ժամանակաձևի կազմություն, հոդի օգտագործում

Կատարման չափանիշներ 1) կառուցում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ,
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2) քերականորեն ճիշտ է  կատարում վարժությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ բազմակի ընտրություն,

ժամանակաձևի կազմություն, հոդի օգտագործում, ինչպես նաև կազմել նախադասություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի Ժամանակներ/ ներկա, անցյալ, ապառնի/,Ածական/ տեսակները, համեմատության

աստիճանները/:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և

թեստը կազմում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գրել կապակցված տեքստեր հետաքրքրող ծանոթ թեմաներով` մասամբ ներկայացնելով

սեփական մտքերը

Կատարման չափանիշներ 1) գրում է փոքր ծավալի (100-120 բառ) տեքստ առաջադրված թեմայով` մասամբ

ներկայացնելով սեփական մտքերը,

2) կառուցում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի գրել փոքր ծավալի (100-120 բառ) տեքստ առաջադրված թեմայով

անցած քերականական նյութի շրջանակներում:



48

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի Ժամանակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կառուցում է քերականորեն ճիշտ

նախադասություններ և տեքստը կապակցված է:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան թեմաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Գրել անձնական բնույթի պարզ նամակներ և պատասխանել դրանց` ընդգծելով էական

իրադարձությունները և պահպանելով լեզվակիր ժողովրդին բնորոշ գրավոր խոսքի ընդունված

ձևերը

Կատարման չափանիշներ 1) գրում է նամակ առաջադրված թեմայով և պատասխանում է առաջադրված նամակին,

2) պահպանում է լեզվակիր ժողովրդին բնորոշ գրավոր խոսքի ընդունված ձևերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի գրել անձնական բնույթի պարզ նամակներ, ինչպես նաև կտրվեն

նամակներ և կհանձնարարվի պատասխանել դրանց ընդգծելով էական իրադարձությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Անձնական բնույթի պարզ նամակներ հետևյալ բովանդակությամբ ինչ-որ բան խնդրել, ինչ-որ

բան հարցնել, ներողություն խնդրել, ինչ-որ բան առաջարկել, ինչ-որ տեղ հրավիրել:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կառուցում է քերականորեն ճիշտ

նախադասություններ, օգտագործված են արդեն ծանոթ քերականակն կառույցներ, և նամակը

կապակցված է:
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նամակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանել ուսումնասիրվող թեմաներին

վերաբերող նախադասություններ և պարզ տեքստեր` օգտագործելով երկլեզու բառարաններ

Կատարման չափանիշներ 1) քերականորեն ճիշտ թարգմանում է նախադասություններ ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ

օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը,

2) քերականորեն ճիշտ թարգմանում է տեքստեր ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ օտար

լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կտրվեն ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ նախադասություններ և պարզ տեքստեր,

որոնք նա պետք է թարգմանի օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի Ժամանակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը քերականորեն ճիշտ թարգմանում է

նախադասությունները և պարզ տեքստերը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նախադասություններ և պարզ տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ.ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-006
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Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ զարգացնել օտար լեզվով գրավոր հաղորդակցման (զանազան թեմաների շուրջ

պարզ տեքստեր  անձնական կամ գործնական բնույթի նամակներ գրելու և դրանց

պատասխանելու, գրավոր թարգմանություններ կատարելու) հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-005

«Օտար լեզու.գրավոր խոսք. մակարդակ 1» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) գրի հստակ, սահուն և լավ կառուցված միջին բարդության տեքստ` կիրառելով տեքստի

կառուցման կաղապարներ, կապեր և կապական միջոցներ,

2) գրի անձնական և գործնական բնույթի նամակներ` մեկնաբանելով և հիմնավորելով որևէ

բան, օգտագործելով ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ նամակագրության կանոնները,

3) օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի ուսումնասիրվող

թեմաներին վերաբերող միջին բարդության տեքստեր`օգտագործելով միալեզու և երկլեզու

բառարաններ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Գրել հստակ, սահուն և լավ կառուցված միջին բարդության տեքստ` կիրառելով տեքստի

կառուցման կաղապարներ, կապեր և կապական միջոցներ

Կատարման չափանիշներ 1) առաջադրված թեմայի շուրջ գրում է ոչ մեծ ծավալի (120-150 բառ) միջին բարդության տեքստ,

2) տեքստը լավ կառուցված է և կապակցված է:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին
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կհանձնարարվի գրել ոչ մեծ ծավալի (120-150 բառ) տեքստ առաջադրված թեմայով անցած

քերականական նյութի շրջանակներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ուղղակի և անուղղակի խոսքը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կառուցում է քերականորեն ճիշտ

նախադասություններ և տեքստը կապակցված է և կիրառված են տեքստի կառուցման

կաղապարներ, կապեր և կապական միջոցներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան թեմաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գրել անձնական և գործնական բնույթի նամակներ` մեկնաբանելով և հիմնավորելով որևէ բան,

օգտագործելով ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ նամակագրության կանոնները

Կատարման չափանիշներ 1) քերականորեն ճիշտ և կապակցված գրում է անձնական կամ գործնական բնույթի նամակ

առաջադրված թեմայով,

2) նամակում արտահայտում է սեփական մտքերը և հիմնավորում դրանք,

3) նամակում պահպանված են ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ նամակագրության կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի գրել անձնական և գործնական բնույթի նամակներ՝ մեկնաբանելով և

հիմնավորելով որևէ բան, ինչպես նաև կտրվեն նամակներ և կհանձնարարվի պատասխանել

դրանց:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝
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Անձնական և գործնական բնույթի նամակներ հետևյալ բովանդակությամբ

Շնորհավորել տարբեր առիթներով, թույլտվություն խնդրել, առաջարկել ինչ-որ բան: Մոդալ

բայեր:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կառուցում է քերականորեն ճիշտ

նախադասություններ, նամակում արտահայտում է սեփական մտքերը և հիմնավորում դրանք

նամակում պահպանված են ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ նամակագրության կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նամակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանել ուսումնասիրվող թեմաներին

վերաբերող միջին բարդության տեքստեր`օգտագործելով միալեզու և երկլեզու բառարաններ

Կատարման չափանիշներ 1) թարգմանությունը կատարում է մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական նյութը

օգտագործելով,

2) օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանում է ուսումնասիրվող

թեմաներին վերաբերող տեքստեր:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ նախադասություններ և միջին բարդության տեքստեր,

որոնք նա պետք է թարգմանի օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ուղղակի և անուղղակի խոսքը, ժամանակների համաձայնությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը թարգմանությունը կատարում է
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օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական նյութը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նախադասություններ և միջին բարդության տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ.ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-007

Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ ամրապնդել և զարգացնել օտար լեզվով գրավոր հաղորդակցման (դիմում - հայտ

լրացնելու, զանազան թեմաների շուրջ միջին բարդության տեքստեր, գործնական բնույթի

նամակներ գրելու և դրանց պատասխանելու, գրավոր թարգմանություններ կատարելու)

հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-006

«Օտար լեզու.գրավոր խոսք, մակարդակ 2» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) լրացնի դիմում հայտ ներկայացնելով նաև սեփական գործունեությունը` հիմնավորելով իր

առավելությունները,

2) գրի գործնական նամակներ` օգտագործելով նամակների տարբեր տեսակները և

ուսումնասիրվող լեզվում նամակագրության տարբեր տիպերին բնորոշ լեզվական միջոցները,

3) գրի կապակցված տեքստ` լիարժեք օգտագործելով տեքստի կառուցման տարբեր

կաղապարները, ինչպես նաև բազմազան կապերը և կապակցման միջոցները,

4) օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի միջին բարդության տեքստեր`
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օգտագործելով այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են փոխակերպումը, տեղափոխումը, լրացումը և

այլն:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Լրացնել դիմում հայտ ներկայացնելով նաև սեփական գործունեությունը` հիմնավորելով իր

առավելությունները:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է լրացնում առաջադրված դիմում հայտը,

2) նշում է իր գործունեությունը, հիմնավորելով իր առավելությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվի դիմում հայտ և կպահանջվի լրացնել այն: Կստեղծվի պայմանական իրավիճակ, որի

ընթացքում ուսանողը պետք է լրացնի դիմում հայտը, նշի իր գործունեությունը, հիմնավորելով իր

առավելությունները և փորձի աշխատանքի ընդունվել:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի անդեմ ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է լրացնում առաջադրված դիմում

հայտը, նշում է իր գործունեությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան լրացված, ինչպես նաև չլրացված դիմում հայտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գրել գործնական նամակներ` օգտագործելով նամակների տարբեր տեսակները և

ուսումնասիրվող լեզվում նամակագրության տարբեր տիպերին բնորոշ լեզվական միջոցները
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Կատարման չափանիշներ 1) գրում է նամակ առաջադրված թեմայով,

2) ճիշտ է օգտագործում ուսումնասիրվող լեզվում նամակագրության տարբեր տիպերին բնորոշ

լեզվական միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի գրել գործնական բնույթի տարբեր նամակներ(հարցում, առաջարկություն,

պատվեր նամակ-բողոք,) ՝ օգտագործելով ուսումնասիրվող լեզվում նամակագրության տարբեր

տիպերին բնորոշ լեզվական միջոցները ինչպես նաև կտրվեն նամակներ և կհանձնարարվի

պատասխանել դրանց:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի անդեմ ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը նամակը ճիշտ է կառուցում և նամակում

պահպանված են ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ նամակագրության կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նամակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Գրել կապակցված տեքստ` լիարժեք օգտագործելով տեքստի կառուցման տարբեր
կաղապարները, ինչպես նաև բազմազան կապերը և կապակցման միջոցները

Կատարման չափանիշներ 1) գրում է տեքստ առաջադրված թեմայի վերաբերյալ,

2) տեքստը կապակցված է և լիարժեք օգտագորված են տեքստի կառուցման տարբեր

կաղապարներ և կապակցման միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին
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կհանձնարարվի գրել կապակցված տեքստ առաջադրված թեմայով անցած քերականական

նյութի շրջանակներում՝ օգտագործելով տեքստի կառուցման տարբեր կաղապարները, ինչպես

նաև բազմազան կապերը և կապակցման միջոցները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի ժամանակները, կրավորական սեռը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե տեքստը կապակցված է և կիրառված են տեքստի

կառուցման կաղապարներ, կապեր և կապական միջոցներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան թեմաներ, որոնցից ուսանողը կարող է ընտրություն կատարել:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանել միջին բարդության տեքստեր`

օգտագործելով այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են փոխակերպումը, տեղափոխումը, լրացումը և

այլն

Կատարման չափանիշներ 1) թարգմանում է տեքստեր ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ օտար լեզվից մայրենի լեզու և

հակառակը,

2) օգտագործում է այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են փոխակերպումը, տեղափոխումը, լրացումը և

այլն:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն ուսումնասիրվող թեմաների միջին բարդության տեքստեր, որոնք նա պետք է թարգմանի

օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը՝ օգտագործելով այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են

փոխակերպումը, տեղափոխումը, լրացումը և այլն:



57

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի ժամանակներ, կրավորական սեռ, բայի անդեմ ձևերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը թարգմանությունը կատարում է

օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական նյութը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան միջին բարդության տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ.ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-008

Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ ամրապնդել և զարգացնել օտար լեզվով գրավոր հաղորդակցման

(մասնագիտական թեմաների շուրջ միջին բարդության տեքստեր, գործնական բնույթի նամակներ

գրելու և դրանց պատասխանելու, կարդացածը և/կամ լսածը ռեֆերատի տեսքով շարադրելու,

գրավոր մասնագիտական տեքստերի թարգմանություններ կատարելու) հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-007

«Օտար լեզու, գրավոր խոսք, մակարդակ 3» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) գրավոր շարադրի կարդացածը և/կամ լսածը թեզիսի, ռեֆերատի կամ ամփոփագրի ձևով,

2) գրի հստակ և կապակցված մասնագիտական միջին բարդության տեքստ` համապատասխան

ոճով օգտագործելով ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ կաղապարները,

3) օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանի միջին բարդության
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մասնագիտական տեքստեր` հաղթահարելով այնպիսի դժվարություններ, ինչպիսիք են

համարժեք բառապաշարի բացակայությունը մայրենի լեզվում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Գրավոր շարադրել կարդացածը և/կամ լսածը թեզիսի, ռեֆերատի կամ ամփոփագրի ձևով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ըղձական եղանակ, կազմությունը, օգտագործումը:

Կատարման չափանիշներ 1) գրագետ գրում է ռեֆերատ, թեզիս կամ ամփոփագիր առաջադրված թեմայի շուրջ,

2) շարադրանքում մտքերը կապակցված են:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին
կհանձնարարվի գրել ռեֆերատ, թեզիս կամ ամփոփագիր առաջադրված թեմայի շուրջ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե տեքստը կապակցված է, գրված է առանց
քերականական սխալների և օգտագործված են բարդ քերականական կառույցներ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է
ունենալ համապատասխան թեմաներ, որոնցից ուսանողը կարող է ընտրություն կատարել:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գրել հստակ և կապակցված մասնագիտական միջին բարդության տեքստ` համապատասխան

ոճով օգտագործելով ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ կաղապարները

Կատարման չափանիշներ 1) գրում է բնագավառին վերաբերող բարդ տեքստ մոդուլի շրջանակներում յուրացրած

բառապաշարով և ուսումնասիրվող լեզվին բնորոշ քերականական կառույցներով,

2) տեքստն ունի համապատասխան ոճ և տրամաբանական հաջորդականություն:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի գրել կապակցված տեքստ առաջադրված թեմայով բնագավառին վերաբերող

բարդ տեքստ մոդուլի շրջանակներում յուրացրած բառապաշարով և ուսումնասիրվող լեզվին

բնորոշ քերականական կառույցներով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ըղձական եղանակ, կազմությունը, օգտագործումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե տեքստը կապակցված է և ունի համապատասխան ոճ և

տրամաբանական հաջորդականություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան թեմաներ, որոնցից ուսանողը կարող է ընտրություն կատարել:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը գրավոր թարգմանել միջին բարդության

մասնագիտական տեքստեր` հաղթահարելով այնպիսի դժվարություններ, ինչպիսիք են

համարժեք բառապաշարի բացակայությունը մայրենի լեզվում

Կատարման չափանիշներ 1) թարգմանում է տեքստեր ուսումնասիրվող թեմաների շուրջ օտար լեզվից մայրենի լեզու և

հակառակը,

2) կարողանում է մայրենի լեզվում բացակայող օտար լեզվի բառերը թարգմանել

համապատասխան համարժեքներով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն ուսումնասիրվող թեմաների միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր, որոնք նա

պետք է թարգմանի օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը՝ օգտագործելով այնպիսի
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հաղթահարելով այնպիսի դժվարություններ, ինչպիսիք են համարժեք բառապաշարի

բացակայությունը մայրենի լեզվում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բայի ժամանակներ, մոդալ բայեր, պայմանական եղանակը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը թարգմանությունը կատարում է

օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում նախատեսված քերականական նյութը և կարողանում է

մայրենի լեզվում բացակայող օտար լեզվի բառերը թարգմանել համապատասխան

համարժեքներով:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան միջին բարդության տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-009

Մոդուլի նպատակը Զարգացնել սովորողների  բանավոր կապակցված  խոսքի հմտությունները` ուշադրություն

դարձնելով արտասանական հմտությունների զարգացմանը,   զարգացնել գրավոր խոսքի

հմտությունները` յուրացնելով տվյալ լեզվի ուղղագրական և քերականական տարրական

կանոնները:  Մոդուլի ընթացքում ուսանողը կսովորի գրել կարճ կապակցված տեքստեր իրեն

հետաքրքրող ծանոթ թեմաներով, ձեռք կբերի բառապաշար, որը հնարավորություն կտա նրան

տալ մարդկանց, կենցաղային կամ աշխատանքային գործունեության, նախընտրությունների

պարզ նկարագրություն` որպես հասարակ արտահայտությունների կամ նախադասությունների

հակիրճ շարք:
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Մոդուլի տևողությունը 102 ժամ գործնական աշխատանք

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով նկարագրի մարդկանց, շրջապատը,

աշխատանքային կամ ուսումնական փորձառությունը, վարի կարճ երկխոսություն,

2) տա իրադարձությունների և գործունեության կարճ և հստակ նկարագրություն

3) վերարտադրի մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարի ծավալը չգերազանցող ոչ

մեծ ծավալի տեքստ,

4) գրի կապակցված տեքստեր հետաքրքրող ծանոթ թեմաներով` շաղկապելով, կարճ, անջատ

տարրերի շարքն ու դրանք ներկայացնի գծային հաջորդականությամբ, նկարագրի

զգացմունքներն ու վերաբերմունքը պարզ կապակցված տեքստի մեջ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով նկարագրել մարդկանց, շրջապատը,

աշխատանքային կամ ուսումնական փորձառությունը, վարել կարճ երկխոսություն

Կատարման չափանիշներ 1) թարգմանում է մոդուլի շրջանակներում սահմանված  բառապաշարով կազմված

նախադասություններ և արտահայտություններ օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը,

2) նկարագրում է շրջակա միջավայրից վերցրած որևէ առարկա կամ երևույթ կամ ինչ-որ մարդու,

3) վարում է կարճ երկխոսություն` օգտագործելով խոսքային էթիկետի հիմնական

արտահայտությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին



62

կառաջադրվեն իրավիճակներ, որի ժամանակ նա կնկարագրի շրջապատից որևէ առարկա կամ

մարդու, կվարի կարճ երկխոսություն: Ուսանողներին կառաջադրվեն պարզ նախադասություններ

թարգմանելու համար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ թեմաների շուրջ՝

Իմ ընտանիքը, Իմ օրը, Իմ ընկերները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարողանում է մոդուլի շրջանակներում

սահմանված բառապաշարով նկարագրել մարդկանց, շրջապատը, աշխատանքային կամ

ուսումնական փորձառությունը, վարել կարճ երկխոսություն:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նյութեր, կազմակերպել իրավիճակային և դերային խաղեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տալ իրադարձությունների և գործունեության կարճ և հստակ նկարագրություն

Կատարման չափանիշներ 1)նկարագրում է առօրյա կյանքում տեղի ունեցող  պատկերված կամ նկարում տեղի ունեցող

իրադարձությունը,

2)ներկայացնում է իր աշխատելու կամ սովորելու պայմանները, առօրյա գործունեությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի տեքստ կամ նկար և կպահանջվի նկարագրել իրավիճակը, իրադարձությունները,

օգտագործելով յուրացրած ակտիվ բառապաշարը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ թեմաների շուրջ՝
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Արտաքին տեսքի , տրամադրության զգացմունքների նկարագրություն, առօրյա գործունեություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարողանում է տալ իրադարձությունների և

գործունեության կարճ և հստակ նկարագրություն, ներկայացնում է իր աշխատելու կամ սովորելու

պայմանները, առօրյա գործունեությունը մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով :

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր, նկարներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 26 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերարտադրել մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարի ծավալը չգերազանցող ոչ մեծ

ծավալի տեքստ

Կատարման չափանիշներ 1) պատասխանում է տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին,

2) նկարագրում է հերոսներից մեկին կամ տեքստում առկա որևէ երևույթ կամ իրադարձություն

3) վերարտադրում է առաջադրված  պարզ տեքստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի տեքստ, որը նա ընթերցում է և ներկայացնում դրա բովանդակությունը`

առանձնացնելով կարևոր տեղեկատվությունը` անհրաժեշտության դեպքում պատասխանելով

տեքստին ուղղված հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար պարզ տեքստեր ներկայացնելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարողանում է պատասխանել տեքստի

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, վերարտադրել տեքստը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է
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ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք՝ 26 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրել կապակցված տեքստեր հետաքրքրող ծանոթ թեմաներով` շաղկապելով, կարճ, անջատ

տարրերի շարքն ու դրանք ներկայացնել գծային հաջորդականությամբ, նկարագրել

զգացմունքներն ու վերաբերմունքը պարզ կապակցված տեքստի մեջ

Կատարման չափանիշներ 1) մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով շարադրում է իրադարձությունը ,

2) տեքստը կապակցված է և ներկայացված է գծային հաջորդականությամբ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի մասնատված տեքստ, որը նա ներկայացնում է ճիշտ հաջորդականությամբ`

շաղկապելով անջատ տարրերի շարքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար պարզ տեքստեր ներկայացնելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարողանում է շարադրել իրադարձությունը

ճիշտ հաջորդականությամբ՝ օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-010

Մոդուլի նպատակը Զարգացնել սովորողների  բանավոր կապակցված  խոսքի հմտությունները` ուշադրություն

դարձնելով արտասանական հմտությունների զարգացմանը, զարգացնել գրավոր խոսքի



65

հմտությունները` յուրացնելով տվյալ լեզվի ուղղագրական քերականական հիմնական կանոնները,

Մոդուլի ընթացքում ուսանողը ձեռք կբերի  համապատասխան բառապաշար, դարձվածքային

միավորներ և արտահայտություններ, ինչը նրան հնարավորություն կտա  մանրամասն նկարագրել

ընդարձակ թեմաներ, որոնք մտնում են իր հետաքրքրությունների շրջանակների մեջ,  բացատրել

իր տեսակետը քննարկվող թեմայի վերաբերյալ` ներկայացնելով դրա դրական և բացասական

կողմերը: Կսովորի գրել  զանազան թեմաների շուրջ պարզ տեքստեր` զուգադրելով և գնահատելով

տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստերը, ինչպես նաև կարճ բայց

հիմնավոր հաշվետվություն կամ շարադրանք` ներկայացնելով տարբեր տեսակետների թեր և դեմ

կողմերը և բացատրելով դրանք, գրել անձնական նամակներ` տրամադրելով նորություններ և

արտահայտելով իր մտքերը:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-009

«Երկրորդ օտար լեզու մակարդակ 1» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով մանրամասն  նկարագրի ընդարձակ

թեմաներ, որոնք մտնում են իր հետաքրքրությունների շրջանակների մեջ,

2) ներկայացնի իր տեսակետը քննարկվող թեմայի վերաբերյալ` ներկայացնելով դրա դրական և

բացասական կողմերը,

3) վերարտադրի կարդացած  տեքստը կամ  պատմվածքը,

4) գրի բնագավառին վերաբերող տարբեր թեմաների շուրջ պարզ տեքստեր,  նամակներ `

զուգադրելով և գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստերը:
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Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Մոդուլի շրջանակներում սահմանված բառապաշարով մանրամասն  նկարագրել ընդարձակ

թեմաներ, որոնք մտնում են իր հետաքրքրությունների շրջանակների մեջ

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է տալ առաջադրված թեմայի մանրամասն նկարագրությունը,

2 )նկարագրությունը կատարում է մոդուլի շրջանակներում ձեռք բերված բառապաշարի հիման

վրա:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է նկարի կամ տեքստի միջոցով,, որոնց մեջ

նկարագրված իրավիճակի շուրջ ուսանողը պետք է վարի զրույց, կիրառելով նյութին

համապատասխան բառապաշարը և կարծիք հայտնի իրավիճակի վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար ընդարձակ թեմաներ ներկայացնելու

համար՝

Գնումներ, հագուստ, ճանապարհորդություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ձեռք բերված բառապաշարի հիման վրա

մանրամասն նկարագրում է առաջադրված թեման:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նկար կամ տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել իր տեսակետը քննարկվող թեմայի վերաբերյալ` ներկայացնելով դրա դրական և

բացասական կողմերը
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Կատարման չափանիշներ 1) արտահայտում է սեփական կարծիքը` հիմնվելով ընթերցված կամ ունկնդրած տեքստի վրա,

2) նշում է քննարկվող նյութի դրական և բացասական կողմերը և հիմնավորում դրանք:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի տեքստ, որը ընթերցելուց կամ ունկնդրելուց հետո նրանից կպահանջվի

երկխոսություն վարել տեղում, որի ընթացքում նա պետք է կարողանա արտահայտել սեփական

կարծիքը և հիմնավորել այն: Նա նաև պետք է նշի դրական և բացասական կողմերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար հետևյալ թեմաներ շրջանակներում՝

Քաղաքներ, տոներ, սնունդ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը արտահայտում է սեփական կարծիքը, նշում է

քննարկվող նյութի դրական և բացասական կողմերը և հիմնավորում դրանք:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան ձայներիզ կամ տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերարտադրել կարդացած  տեքստը կամ  պատմվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է պատասխանել տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին,

2) կարողանում է սահուն և կապակցված ներկայացնել կարդացած տեքստը կամ պատմվածքը`

օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում յուրացրած բառապաշարը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի տեքստ, և կպահանջվի պատասխանել բովանդակությանն ուղղված հարցերին,

վերարտադրել տեքստը:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար տեքստը ներկայացնելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը պատասխանում է տեքստի

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, սահուն և կապակցված ներկայացնում է կարդացած

տեքստը կամ պատմվածքը` օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում յուրացրած բառապաշարը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Գրել բնագավառին վերաբերող տարբեր թեմաների շուրջ պարզ տեքստեր,  նամակներ `

զուգադրելով և գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած տեղեկություններն ու փաստերը

Կատարման չափանիշներ 1) առաջադրված թեմայի շուրջ գրում է ոչ մեծ ծավալի կապակցված տեքստ թույլ տալով

քերականական և ուղղագրական սխալների նվազագույն քանակ,

2) օգտագործում է մոդուլի շրջանակներում յուրացրած բառապաշարը և քերականական

կառույցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի գրել պարզ տեքստ առաջադրված թեմայով անցած քերականական նյութի

շրջանակներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան բառապաշար և քերականական նյութ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կառուցում է քերականորեն ճիշտ

նախադասություններ և տեքստը կապակցված է:
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԵՐԿՐՈՐԴ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»
Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-011

Մոդուլի նպատակը Զարգացնել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները այն չափով, որպեսզի վերջինս

կարողանա տալ բարդ առարկաների և երևույթների պարզ և մանրամասն նկարագրություն,

պատմել պատմվածքներ` անրադառնալով նաև ենթաթեմաներին, բերել փաստարկներ և

օրինակներ, վարել առօրյա և գործնական ոլորտի  զրույցներ և անկաշկանդ պատասխանել

զրուցակցի դիտողություններին, գրել  իր բնագավառին վերաբերող միջին բարդության տեքստեր`

մասամբ ծավալելով տեսակետները, գրել անձնական բնույթի  նամակներ`

արտահայտելով/նկարագրելով զգացմունքներն ու  շեշտելով իրադարձության նշանակությունը,

մեկնաբանել նամակակցի հաղորդած նորություններն ու տեսակետերը:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-010

«Երկրորդ օտար լեզու մակարդակ 2» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի կարճ նախապես պատրաստված նյութեր,

2) շարադրի և վերարտադրի միջին բարդության տեքստի    բովանդակությունը,

3) գրի մասնագիտական  թեմաների մասին միջին բարդության  տեքստեր` մասամբ ծավալելով

տեսակետներն ու դրանք հիմնավորելով լրացուցիչ կետերով ու համապատասխան

օրինակներով:
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Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է։

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կարճ նախապես պատրաստված նյութեր

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել նախապես  պատրաստված նյութը,

2) ներկայացված նյութում առկա են մոդուլի շրջանակներում յուրացրած հատուկ բառապաշարը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի ներկայացնել նախապես  պատրաստված նյութը: Նա նաև պետք է պատասխանի

նյութի բովանդակությանն ուղղված հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար ընդարձակ թեմաներ ներկայացնելու

համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարողանում է ներկայացնել նախապես

պատրաստված նյութը, և նյութում առկա են մոդուլի շրջանակներում յուրացրած հատուկ

բառապաշարը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Շարադրել և վերարտադրել միջին բարդության տեքստի    բովանդակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է սահուն և կապակցված ներկայացնել կարդացած միջին բարդության տեքստը`

օգտագործելով մոդուլի շրջանակներում յուրացրած հատուկ բառապաշարը,

2) կարողանում է թեմայի շուրջ վարել ոչ բարդ զրույց,
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3) սպառիչ պատասխանում է թեմայի շուրջ ծավալվող հարցերին,

4) կարողանում է տալ սեփական հարցադրումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կներկայացվի տեքստ և կհանձնարարվի վերարտադրել այն, ինչպես նաև պատասխանել

հարցերին և հարցեր առաջադրել:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար միջին բարդության տեքստի

բովանդակությունը ներկայացնելու համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը սպառիչ պատասխանում է թեմայի շուրջ

ծավալվող հարցերին, սահուն և կապակցված ներկայացում է կարդացած միջին բարդության

տեքտը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Գրել մասնագիտական  թեմաների մասին միջին բարդության  տեքստեր` մասամբ ծավալելով

տեսակետներն ու դրանք հիմնավորելով լրացուցիչ կետերով ու համապատասխան օրինակներով

Կատարման չափանիշներ 1) գրում է միջին բարդության տեքստ առաջադրված թեմայի վերաբերյալ,

2) գրում է սեփական տեսակետները թեմայի վերաբերյալ դրանք հիմնավորելով լրացուցիչ

կետերով ու համապատասխան օրինակներով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի գրել միջին բարդության տեքստ առաջադրված թեմայի վերաբերյալ՝
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արտահայտելով սեփական տեսակետները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար միջին բարդության  տեքստեր գրելու

համար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե տեքստը կապակցված է, և տեքստում առկա են

ուսանողի սեփական տեսակետները և օրինակները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան թեմաներ, որից ուսանողը ընտրություն է կատարում::

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-012

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գործնական կարողություններ ռուսաց լեզվի

ընթերցանությունից, որոնք ձևավորում են գրելու, կարդալու, խոսելու, ունկնդրելու հմտություններ,

ինչը ներառում է հնչյունաբանական, բառապաշարային և քերականական գիտելիքներ, և

զարգացնել բանավոր հաղորդակցման հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կարդա ուսումնական ծրագրով նախատեսված տեքստերը առոգանությամբ,

շեշտադրումներով, հնչերանգով և հասկանա դրանք:

2) տրված տեքստի շրջանակներում կատարի բառային աշխատանք
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3) հասկանա կարդացած տեքստի բովանդակությունը և վերարտադրի այն ռուսերենով

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ ուսումնական ծրագրով նախատեսված տեքստերը առոգանությամբ, շեշտադրումներով,

հնչերանգով և հասկանալ դրանք:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով, հնչերանգով կարդում է ադապտացված տեքստեր,

2) ընթերցման արագությունը համապատասխանում է հիմնական պահանջներին (60-80 բառ

րոպեում),

3) ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանը ուղղված հարցերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումներով, հնչերանգով կարդալ ադապտացված

տեքստ, ինչպես նաև պատասխանել տեքստի բովանդակությանը ուղղված հարցերին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Հնչյունաբանություն, նյութի շրջանակներում համապատասխան վերարտադրողական

բառապաշար

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը կարդում է տեքստը համապատասխան

արագությամբ, պատասխանում է տեքստի բովանդակությանը ուղղված հարցերին:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Տրված տեքստի շրջանակներում կատարել բառային աշխատանք
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընտրում անծանոթ բառերի հոմանիշ, հականիշ բառերը ռուսերենում և համարժեքները

հայերենում,

2) ճիշտ է կազմում բառակապակցություններ նոր սովորած բառերով,

3) ճիշտ է օգտագործում այդ բառակապակցությունները նախադասության մեջ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն ծանոթ ուսումնական տեքստեր, որի շրջանակներում նա պետք է ներկայացնի ծանոթ

բառապաշարը հոմանիշներով, հականիշներով, բառերի բառակազմական

առանձնահատկություններով: Նա նաև պետք է կարողանա կազմել բառակապակցություններ նոր

սովորած բառերով և օգտագործի այդ բառակապակցությունները նախադասության մեջ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բառակազմություն, բառագիտություն, հոմանիշ և հականիշ բառեր:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է առանձնացնում հոմանիշ և հականիշ

բառերը, ճիշտ է կատարում բառակազմական վերլուծություն, կազմում է բառակապակցություններ

և նախադասություններ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Հասկանալ կարդացած տեքստի բովանդակությունը և վերարտադրել այն ռուսերենով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատասխանում տեքստի բովանդակությանը վերաբերող հարցերին,

2) ճիշտ հարցադրումներ է անում տեքստի վերաբերյալ,

3) ճիշտ է վերարտադրում տեքստի բովանդակությունը` սեղմ արտահայտելով միտքը և
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պահպանելով սյուժեի տրամաբանական հաջորդականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

Ոսանողին կտրվեն ադապտացված ուսումնական տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա և

վերարտադրի: Ուսանողին կտրվեն հարցեր տեքստի վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում համապատասխան վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-013

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գործնական կարողություններ ռուսաց լեզվի

ընթերցանությունից և զարգացնել ռուսաց լեզվով բանավոր հաղորդակցման կարողություններ՝

երկխոսություն  և մենախոսություն վարելու կանոնները ըստ հաղորդակցման նպատակների՝

հաշվի առնելով լեզվական և վարքի հանրամշակութային նորմերը:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-012

«Ռուսաց լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 1» մոդուլը:
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ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) Կարդա և հասկանա ուսումնական ծրագրով նախատեսված տեքստերը, Թեմայի շուրջ

վարի զրույց:

2) Ընկալի ստեղծագործության հիմնական գաղափարը

3) Վերլուծի ստեղծագործությունը, Առաջադրված թեմաներով կազմի բանավոր կապակցված

տեքստ

4) Վերարտադրի, քննարկի գեղարվեստական և հրապարակախոսական ոճի տեքստերը

ռուսաց լեզվով՝ կատարելով բառային աշխատանք

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ և հասկանալ ուսումնական ծրագրով նախատեսված տեքստերը: Թեմայի շուրջ վարել

զրույց:

Կատարման չափանիշներ 1) տեքստը կարդում է ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումով, համապատասխան հնչերանգով և

վարժ (րոպեում 80-100 բառ),

2) ճիշտ է պատասխանում պարզաբանմանն ուղղված հարցերին,

3) ճիշտ է ներկայացնում բովանդակությունը` պահպանելով իրադարձությունների

տրամաբանական հաջորդականությունը,

4) առաջադրված թեմայի շուրջ վարում է զրույց՝ բացատրելով ինչ-որ հարց կամ

խնդիր,փոխանակելով մտքեր և տեղեկություններ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվեն ուսումնական տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր
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բովանդակությանն ուղղված հարցերին և վերարտադրի նաև վարի զրույց առաջադրված թեմայի

շուրջ

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ընկալել ստեղծագործության հիմնական գաղափարը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հիմնախնդիրը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կարևոր իրադարձությունները` հիմնվելով բանալի նախադասությունների

վրա,

3) ճիշտ է բնութագրում կերպարները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվի տեքստ, որր նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր բովանդակությանն

ուղղված հարցերին, ներկայացնի գործող անձանց և վերարտադրի իր համապատասխան

բառապաշարով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, ճիշտ է
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վերարտադրում տեքստը, ներկայացնում է գործող անձանց:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Վերլուծել ստեղծագործությունը: Առաջադրված թեմաներով կազմել բանավոր կապակցված տեքստ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում ժամանակաշրջանը,

2) ճիշտ է բնութագրում կերպարները,

3) ճիշտ է ներկայացնում թեմայի գաղափարական բովանդակությունը,

4) առաջադրված թեմաներով կազմում է կապակցված տեքստ՝օգտագործելով յուրացրած

բառապաշարը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվի տեքստ, որր նա պետք է կարդա, ներկայացնի գործող անձանց և թեմայի գաղափարական

բովանդակությունը և վերարտադրի իր համապատասխան բառապաշարով: Նա նաև պետք է

կազմի կապակցված տեքստ՝օգտագործելով յուրացրած բառապաշարը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 4 Վերարտադրել, քննարկել գեղարվեստական և հրապարակախոսական ոճի տեքստերը ռուսաց

լեզվով՝ կատարելով բառային աշխատանք

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում բառերը,

2) ճիշտ է առանձնացնում նյութի հիմնական տեղեկատվությունը,

3) ճիշտ է վերլուծում և քննարկում նյութը,

4) ճիշտ է ընտրում տեքստից կարևոր մանրամասները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվեն գեղարվեստական և հրապարակախոսական ոճի տեքստեր, որի շրջանակներում նա

պետք է բացատրի բառերը: Նա նաև պետք է կարողանա ներկայացնել տեքստի

բովանդակությունը համապատասխան բառապաշարով քննարկի և վերլուծի այն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է բացատրում բառերը , ճիշտ է

ներկայացնում տեքստի հիմնական բովանդակությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-014

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել սովորողի գործնական գիտելիքները ռուսաց լեզվի

ընթերցանությունից և հաղորդակցման կարողությունները ` հիմնվելով մակարդակ 1–ում և 2-ում
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ձեռք բերված գիտելիքների և կարողությունների վրա:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-013

«Ռուսաց լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք ` մակարդակ 2» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) կարդա, ընկալի և ներկայացնի միջին բարդության ուսումնական տեքստերի հակիրճ

բովանդակությունը

2) կարդա և  ընկալի անծանոթ տեքստեր

3) քննարկի ընթերցած գեղարվեստական տեքստերը

4) հանդես գա նախապես պատրաստված ելույթով՝ պատասխանելով հարցերին, որևէ հարցի

մասին դիրքորոշում արտահայտի և հիմնավորի այն համապատասխան փաստարկներով

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կարդալ, ընկալել և ներկայացնել միջին բարդության ուսումնական տեքստերի հակիրճ

բովանդակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ առոգանությամբ, շեշտադրումով, հնչերանգով կարդում է առաջադրված տեքստերը`

պահպանելով սահմանված նորմերը ( 100 - 120 բառ րոպեում),

2) ճիշտ է ներկայացնում տեքստի բովանդակությունը, գաղափարը և հիմնախնդիրները,

3) ճիշտ է պատասխանում գեղարվեստական ոճի տեքստերի բովանդակությանն ուղղված

հարցերին ռուսաց լեզվով:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվեն ուսումնական, տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր

բովանդակությանն ուղղված հարցերին և վերարտադրի հատուկ բառապաշարով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Հնչյունաբանություն, նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, օգտագործելով իրեն հատուկ բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարդալ և  ընկալել անծանոթ տեքստեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում ընթերցած տեքստերի վերարտադրման պլանը,

2) ճիշտ է պատմում բովանդակությունը` օգտագործելով վերարտադրման պլանը,

3) ինքնուրույնաբար առանձնացնում է և բացատրում անծանոթ բառերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվեն անծանոթ տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա, կազմի տեքստերի վերարտադրման

պլանը և վերարտադրի Նա նաև պետք է բացատրի անծանոթ բառերը: :

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները

Բառագիտություն, նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը , ճիշտ է կազմում ընթերցած տեքստերի
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վերարտադրման պլանը և վերարտադրում տեքստը, օգտագործելով իրեն հատուկ բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Քննարկել ընթերցած գեղարվեստական տեքստերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է վերարտադրում տեքստի բովանդակությունը

2) կարողանում է պատասխանել փակ և բաց հարցերին պատասխանում տեքստի

բովանդակությանը վերաբերող հարցերին,

3) արտահայտում է սեփական վերաբերմունքը ընթերցածի մասին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվի գեղարվեստական տեքստ, որր նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, արտահայտի սեփական վերաբերմունքը ընթերցածի

մասին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

վերարտադրում տեքստը, ներկայացնում է գործող անձանց:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան գրականություն:
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ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Հանդես գալ նախապես պատրաստված ելույթով՝ պատասխանելով հարցերին, որևէ հարցի մասին

դիրքորոշում արտահայտել և հիմնավորել այն համապատասխան փաստարկներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ և սահուն ներկայացնում է որևէ թեմայով նախապես պատրաստված ելույթ,

2) ճիշտ է պատասխանում ելույթի բովանդակությանն ուղղված հարցերին:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կհանձնարարվի ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթը: Նա պետք է կարողանա

պատսախանել հարցերին, արտահայտի իր դիրքորոշումը և հիմնավորի այն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը, կարողանում է պատասխանոել ելույթի

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, հիմնավորում է իր դիրքորոշումը ներկայացնում է ելույթը

օգտագործելով համապատասխան բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔ ` ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-015

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել, ամրապնդել և խորացնել սովորողների ռուսերենով ընթերցելու
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հմտությունները, ինչպես նաև հաղորդակցման կարողությունները ` հիմնվելով մակարդակ 1– 3-ում

ձեռք բերված գիտելիքների և կարողությունների վրա:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-014

«Ռուսաց լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք ` մակարդակ 1» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) վարի երկխոսություններ – ինչ-որ բան բացատրի, ճշտի տեղեկությունները

2) արդիականացնի տեքստի հիմնախնդիրը

3) մասնակցի  թեմատիկ բանավեճերի

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Վարել երկխոսություններ – ինչ-որ բան բացատրել, ճշտել տեղեկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում երկխոսություններին բնորոշ դիմելաձևերը,

2) ճիշտ է ձևակերպում հարցերը՝ խոսակցին դիմելիս,

3) կարողանում է ճշտել անհրաժեշտ տեղեկությունները երկխոսության ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի վարել երկխոսություն, սկսել և շարունակել զրույցը: Կառաջադրվի դերային խաղ,

որի ընթացքում ուսանողը պետք է օգտագործի հաղորդակցական նպատակին համապատասխան

լեզվական միջոցներ, ճշտել իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը :

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները ՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կիրառում երկխոսություն վարելու

կանոնները, պատասխանում է խոսակցի հարցերին և հարցեր տալիս, ձևակերպում է իր

տեսակետները, կարող է ճշտել անհրաժեշտ տեղեկությունը երկխոսության ընթացքում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան նյութեր, որոնց շուրջ ուսանողը կվարի զրույցը: Կիրառվում է զույգերով

կամ խմբերով աշխատելու մեթոդը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Արդիականացնել տեքստի հիմնախնդիրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է անցկացնում զուգահեռներ` ստեղծագործության հիմնախնդիրները կապելով

ժամանակակից կյանքի հետ,

2) ճիշտ է արտահայտում մտքերը կապակցված խոսքի մեջ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ոսանողին

կտրվի գեղարվեստական տեքստ, որր նա պետք է կարդա, պատասխանի տեքստի ընդhանուր

բովանդակությանն ուղղված հարցերին, անցկացնի զուգահեռներ` ստեղծագործության

հիմնախնդիրները կապելով ժամանակակից կյանքի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

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

արտահայտում մտքերը կապակցված խոսքի մեջ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան գրականություն:
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ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 22ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Մասնակցել  թեմատիկ բանավեճերի

Կատարման չափանիշներ 1) քերականորեն ճիշտ, սահուն և ակաշկանդ ներկայացնում և փատարկներով ամրապնդում է իր

տեսակետը ռուսերենով,

2) ճիշտ է ընտրում համապատասխան լեզվական միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կտրվի իրավիճակ, որի շուրջ նա պետք է խոսի՝ ընտրելով համապատասխան լեզվական

միջոցները, խոսքային կաղապարները, դարձվածաբանական միավորներն ու եզրույթները:

Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ժամանակ ուսանողը պետք է սահուն և անկաշկանդ շփվի

խոսակցի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները ՝

Նյութի շրջանակներում վերարտադրողական բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողի խոսքը սահուն է և անկաշկանդ ու խոսքում

առկա է համապատասխան բառապաշար:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Կիրառվում է

զույգերով կամ խմբերով աշխատանք:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 1»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-016

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ձևավորել ուսանողի ռուսաց լեզվից բառակազմական կարողությունները`

օգտագործելով ռուսաց լեզվի բառակազմության հնարավորություններն ու միջոցները,
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հմտություններ ռուսաց լեզվի ուղղագրության, մասնագիտական բառապաշարի և

գեղարվեստական տեքստերից թարգմանություն կատարելու բնագավառում:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ գործնական աշխատանք

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) իմանա և ճիշտ արտասանի խոսքի հնչյունային միավորները, ֆրազները, վանկերը,

վանկերի կազմում գտնվող հնչյունները, հասկանա և թարգմանի առանձին բառեր և

բառակապակցություններ

2) իմանա և կիրառի <<բառագիտություն>> բաժնի իմաստաբանության  տարրերը` հոմանիշ,

հականիշ, համանուն, հարանուն, բազմիմաստ  բառեր, ուղիղ և փոխաբերական իմաստ,

դարձվածքներ, հասկանա և թարգմանի պարզ նախադասություններ:

3) իմանա բառի կազմությունը, յուրաքանչյուր ձևույթի դերն ու նշանակությունը և կիրառի այս

գիտելիքները գրավոր  խոսքում, հասկանա, թարգմանի մասնագիտական բառապաշարը,

գեղարվեստական ոճի պարզ նախադասություններից կազմված տեքստերը և

վերարտադրի ռուսաց լեզվով

4) տիրապետի ռուսաց լեզվի ուղղագրության կանոններին, թարգմանի բարդ

նախադասություններ

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իմանալ և ճիշտ արտասանել խոսքի հնչյունային միավորները, ֆրազները, վանկերը, վանկերի

կազմում գտնվող հնչյունները: Հասկանալ և թարգմանել առանձին բառեր և
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բառակապակցություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում ռուսերենի հնչյունաբանական կանոնները բանավոր և գրավոր խոսքում,

2) ճիշտ է թարգմանում առանձին բառեր և բառակապակցություններ,

3) ճիշտ է օգտագործում յուրացրած բառակապակցություններն իր կազմած շարահյուսական

կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ, թարգմանել առանձին բառեր և

բառակապակցություններ, , ինչպես նաև կազմել նախադասություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները ՝

Խոսքի հնչյունային միավորները, ֆրազները, վանկերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

կազմում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իմանալ և կիրառել <<Բառագիտություն>> բաժնի իմաստաբանության  տարրերը` հոմանիշ,

հականիշ, համանուն, հարանուն, բազմիմաստ  բառեր, ուղիղ և փոխաբերական իմաստ,

դարձվածքներ:

Հասկանալ և թարգմանել պարզ նախադասություններ:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է գտնում հոմանիշները և հականիշները ,որոշում և բացատրում է բազմիմաստ բառերի,
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համանունների, հարանունների և դարձվածքների իմաստը և օգտագործում դրանք բանավոր և

գրավոր խոսքում,

2) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական բառապաշարը ռուսերենով և կիրառում

շարահյուսական կառույցներում,

3) ճիշտ է թարգմանում պարզ նախադասությունները` պահպանելով բառային,

շարահյուսական,քերականական ինքնությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ համանուններ, հարանուններ և դարձվածքներ

, ինչպես նաև կազմել և թարգմանել պարզ նախադասություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Բառագիտություն, հոմանիշներ և հականիշներ, բազմիմաստ բառեր, համանուններ,

հարանուններ և դարձվածքներ :

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

կազմում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իմանալ բառի կազմությունը, յուրաքանչյուր ձևույթի դերն ու նշանակությունը և կիրառել այս

գիտելիքները գրավոր  խոսքում, հասկանալ, թարգմանել մասնագիտական բառապաշարը,

գեղարվեստական ոճի պարզ նախադասություններից կազմված տեքստերը և վերարտադրել ռուսաց
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լեզվով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում բառակազմական միջոցները,

2) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան

բառերի և բառակապակցությունների համարժեքները,

3) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական բառապաշարը ռուսերենով և կիրառում

շարահյուսական կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ, թարգմանել մասնագիտական բառապաշարը,

գեղարվեստական ոճի պարզ նախադասություններից կազմված տեքստերը և վերարտադրել:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Բառակազմություն, բառակազմական միջոցները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է նյութը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Տիրապետել ռուսաց լեզվի ուղղագրության կանոններին, թարգմանել բարդ նախադասություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում ուղղագրական կանոնների իմացությունը գրավոր խոսքում,

2) ճիշտ է ներկայացնում բարդ նախադասությունների կառուցվածքը,

3) ճիշտ է թարգմանում բարդ նախադասությունները ռուսերենով `պահպանելով բառային,

քերականական կանոնները:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ որոնք կստուգեն ուղղագրական կանոնների

իմացությունը , թարգմանել բարդ նախադասություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ուղղագրություն, բարդ նախադասություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում բարդ

նախադասությունները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ,:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 2»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-017

Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ ձևավորել գոյականի, ածականի, թվականի և դերանվան ձևաբանական և

շարահյուսական վերլուծության կարողություններ, ինչպես նաև քերականական համաձայնեցման

կարողության զարգացում բանավոր և գրավոր խոսքում: Վարժությունների միջոցով զարգացնել

ուսանողի ուղղագրական կարողությունները, ինչպես նաև գեղարվեստական տեքստերից և

մասնագիտական բառապաշարի թարգմանություն կատարելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-016

«Ռուսաց լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 1» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝
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1) որոշի գոյականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության

մեջ, իմանա և որոշի գոյականի կազմությունը և ուղղագրությունը, կիրառի այս

գիտելիքները գրավոր խոսքում, ռուսերեն թարգմանի փոքր ծավալի տեքստեր և

մասնագիտական բառապաշարը

2) որոշի ածականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության

մեջ, իմանա ածականի կազմությունն ու կազմության միջոցները, օգտագործի

ածականները գրավոր խոսքում, ռուսերեն թարգմանի գեղարվեստական ոճի տեքստեր և

մասնագիտական բառապաշարը

3) որոշի թվականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը

նախադաասության մեջ, իմանա թվականի կազմությունն ու  կազմության միջոցները,

ուղղագրությունը, օգտագործի թվականները գրավոր խոսքում, թարգմանի և հասկանա

մասնագիտական ոլորտի բառերն ու բառակապակցությունները և օգտագործի

շարահյուսական կառույցներում, թարգմանի պարզ  և բարդ նախադասություններ

պարունակող գեղարվեստական ոճի տեքստեր` պահպանելով բովանդակության

իմաստաբանական և ոճական համարժեքությունը

4) որոշի դերանվան ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը

նախադաասության մեջ, իմանա և որոշի դերանվան ուղղագրությունը, կիրառի այս

գիտելիքները գրավոր խոսքում, թարգմանի, վերարտադրի, քննարկի գեղարվեստական

ոճի տեքստերը ռուսաց լեզվով: թարգմանի մասնագիտական բառապաշարը ռուսաց

լեզվով և կիրառի շարահյուսական կառույցներում

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Որոշել գոյականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության մեջ,

իմանալ և որոշել գոյականի կազմությունը և ուղղագրությունը: Կիրառել այս գիտելիքները գրավոր

խոսքում: Ռուսերեն թարգմանել փոքր ծավալի տեքստեր և մասնագիտական բառապաշարը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կիրառում գոյականները շարահյուսական կառույցներում,

2) ճիշտ է թարգմանում փոքր ծավալի տեքստերը` պահպանելով բառային, քերականական

կանոնները,

3) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական բառապաշարը՝ կիրառելով այն շարահյուսական

կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ , ինչպես նաև կազմել նախադասություններ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Գոյականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության մեջ,

գոյականի կազմությունը և ուղղագրությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

կազմում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Որոշել ածականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության մեջ,

իմանալ ածականի կազմությունն ու կազմության միջոցները: Օգտագործել ածականները գրավոր

խոսքում: Ռուսերեն թարգմանել գեղարվեստական ոճի տեքստեր և մասնագիտական

բառապաշարը
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում ածականների տեսակներըև կազմում ածականի համեմատության

աստիճանները, լրիվ և կրճատ ձևը, հոլովը, թիվը, սեռը,

2) ճիշտ է համաձայնեցնում ածականը գոյականի հետ,

3) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով տվյալ համատեքստում համապատասխան բառերի

և  բառակապակցությունների համարժեքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ  , ինչպես նաև թարգմանել գեղարվեստական

ոճի տեքստեր և մասնագիտական բառապաշար:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Ածականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադասության մեջ,

ածականի կազմությունն ու կազմության միջոցները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Որոշել թվականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադաասության մեջ,

իմանալ թվականի կազմությունն ու  կազմության միջոցները, ուղղագրությունը, օգտագործել

թվականները գրավոր խոսքում:

Թարգմանել և հասկանալ մասնագիտական ոլորտի բառերն ու բառակապակցությունները և

օգտագործել շարահյուսական կառույցներում, թարգմանել պարզ  և բարդ նախադասություններ
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պարունակող գեղարվեստական ոճի տեքստեր` պահպանելով բովանդակության

իմաստաբանական և ոճական համարժեքությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է համաձայնեցնում քանակական և հավաքական թվականները գոյականի հետ,

2) ճիշտ է թարգմանում նյութը, պահպանելով բովանդակության իմաստային և ոճական

համարժեքությունը,

3) ճիշտ է գտնում մասնագիտական ոլորտի բառապաշարի համարժեքները,

4) ճիշտ է օգտագործում մասնագիտական ոլորտի բառապաշարը շարահյուսական կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ  , ինչպես նաև թարգմանել պարզ  և բարդ

նախադասություններ     պարունակող գեղարվեստական ոճի տեքստեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թվականի ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադաասության մեջ,

թվականի կազմությունն ու  կազմության միջոցները, ուղղագրությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Որոշել դերանվան ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադաասության մեջ,

իմանալ և որոշել դերանվան ուղղագրությունը: Կիրառել այս գիտելիքները գրավոր խոսքում:
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Թարգմանել, վերարտադրել, քննարկել գեղարվեստական ոճի տեքստերը ռուսաց լեզվով:

Թարգմանել մասնագիտական բառապաշարը ռուսաց լեզվով և կիրառել շարահյուսական

կառույցներում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում դերանվան համաձայնեցումը գոյականի հետ,

2) ճիշտ է թարգմանում  տեքստը` հասնելով  բնագրի և թարգմանության համարժեքությանը,

3) ճիշտ է ներկայացնում թարգմանվող նյութի  բովանդակությունը՝ առանձնացնելով  նյութի

հիմնական տեղեկատվությունը,

4) ճիշտ է  թարգմանում  մասնագիտական  բառապաշարը  ռուսերենով և կիրառում

մասնագիտական  բառապաշարը  շարահյուսական  կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ, ինչպես նաև թարգմանել, վերարտադրել,

քննարկել գեղարվեստական ոճի տեքստեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Դերանվան ձևաբանական հատկանիշները, շարահյուսական դերը նախադաասության մեջ,

դերանվան ուղղագրությունը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում: և կիրառում  մասնագիտական  բառապաշարը

շարահյուսական  կառույցներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:
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ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 3»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-018

Մոդուլի նպատակը Սովորողի մոտ ձևավորել բայի, դերբայի, մակբայական դերբայի, մակբայի ձևաբանական

վերլուծության կարողություններ, ինչպես նաև քերականական համաձայնեցման կարողության

զարգացում բանավոր և գրավոր խոսքում: Վարժությունների միջոցով զարգացնել վերոհիշյալ

խոսքի մասերի քերականական և ուղղագրական կարողությունները:

Ձևավորել գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական և ծառայողական փաստաթղթերի

հիմնական տեսակների կազմելու և ռուսաց լեզվով թարգմանելու կարողությունները:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-017

«Ռուսաց լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 2» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) որոշի բայի ձևաբանական հատկանիշները, կիրառի բայերը գրավոր խոսքում, հասկանա

և թարգմանի գործավարության մեջ օգտագործվող փաստաթղթերի բառապաշարը,

կաղապարային ձևերը և միջին բարդության գեղարվեստական ոճի տեքստեր, ռուսաց

լեզվով կազմի գործավարության ոլորտի անձնական փաստաթղթեր

2) որոշի դերբայի և մակբայական դերբայի ձևաբանական հատկանիշները, նրանց

օգտագործումը բանավոր և գրավոր խոսքում, հասկանա և թարգմանի գործավարության

մեջ օգտագործվող անձնական, ծառայողական փաստաթղթերի բառապաշար,

կաղապարային ձևեր և  արտահայտություններ  պարունակող բարդ նախադասությունները
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և գեղարվեստական ոճի տեքստերը:

3) ձևավորի մակբայի հատկանիշների օգտագործման, տարաբնույթ տեքստեր թարգմանելու,

գործավարության մեջ օգտագործվող փաստաթղթեր կազմելու կարողություններ

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման

չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Որոշել բայի ձևաբանական հատկանիշները, կիրառել բայերը գրավոր խոսքում, հասկանալ և

թարգմանել գործավարության մեջ օգտագործվող փաստաթղթերի բառապաշարը, կաղապարային

ձևերը և միջին բարդության գեղարվեստական ոճի տեքստեր, ռուսաց լեզվով կազմել

գործավարության ոլորտի անձնական փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  օգտագործում բայերը գրավոր խոսքում,

2)ճիշտ է   թարգմանում գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական, ծառայողական և

գործնական փաստաթղթերի  բառապաշար, կաղապարային ձևեր և  արտահայտություններ

պարունակող պարզ նախադասությունները,

3) ճիշտ է կազմում  ինքնակենսագրություն և ռեզյումե ռուսերենով,

4) ճիշտ է թարգմանում գեղարվեստական ոճի  տեքստերը` օգտագործելով կոնկրետ

համատեքստում համապատասխան բառերի ու բառակապակցությունների համարժեքները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ , ինչպես նաև թարգմանել: գեղարվեստական

ոճի տեքստեր, գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական, ծառայողական և գործնական

փաստաթղթերի  բառապաշար, կաղապարային ձևեր և  արտահայտություններ պարունակող

պարզ նախադասությունները, կազմել ինքնակենսագրություն:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները ՝

Բայ, բայի ձևաբանական հատկանիշները, անձնական, ծառայողական և գործնական

փաստաթղթերի  բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում::

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Որոշել դերբայի և մակբայական դերբայի ձևաբանական հատկանիշները, նրանց օգտագործումը

բանավոր և գրավոր խոսքում: Հասկանալ և թարգմանել գործավարության մեջ օգտագործվող

անձնական, ծառայողական  փաստաթղթերի բառապաշար, կաղապարային ձևեր և

արտահայտություններ  պարունակող բարդ նախադասությունները և գեղարվեստական ոճի

տեքստերը:

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է համաձայնեցնում դերբայը գոյականի հետ,

2) ճիշտ է կազմում և կետադրում մակբայական դերբայով դարձվածը,

3) ճիշտ է թարգմանում գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական և գործնական

փաստաթղթերի բառապաշար, կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող բարդ

նախադասությունները և գեղարվեստական ոճի տեքստերը` պահպանելով բովանդակության

իմաստային և ոճական նույնականությունը,

4) ճիշտ է  կազմում  բացատրագիր և լիազորագիր ռուսերենով:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ  , ինչպես նաև թարգմանել: գեղարվեստական

ոճի տեքստեր, գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական, ծառայողական և գործնական

փաստաթղթերի  բառապաշար, կաղապարային ձևեր և  արտահայտություններ պարունակող

բարդ նախադասությունները, կազմել բացատրագիր և լիազորագիր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Դերբայի և մակբայական դերբայի ձևաբանական հատկանիշները, նրանց օգտագործումը

բանավոր և գրավոր խոսքում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում::

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ձևավորել մակբայի հատկանիշների օգտագործման, տարաբնույթ տեքստեր թարգմանելու,

գործավարության մեջ օգտագործվող փաստաթղթեր կազմելու կարողություններ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  որոշում մակբայի  տեսակները, տիրապետում մակբայի ուղղագրությանը և կիրառում

մակբայը գրավոր խոսքում,

2) ճիշտ է   թարգմանում գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական և ծառայողական

փաստաթղթերի բառապաշար, կաղապարային ձևեր պարունակող պարզ և բարդ

նախադասություններ ռուսաց լեզվով,
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3) ճիշտ է   թարգմանում տարաբնույթ   տեքստերը` պահպանելով բնագրի և թարգմանության

նույնականությունը,

4) ճիշտ է  կազմում  տեղեկանք  և պայմանագիր ռուսերենով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին

կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ  , ինչպես նաև թարգմանել: տարաբնույթ

տեքստեր, գործավարության մեջ օգտագործվող անձնական, ծառայողական և գործնական

փաստաթղթերի  բառապաշար, կաղապարային ձևեր և  արտահայտություններ պարունակող

պարզ և բարդ նախադասությունները, կազմել տեղեկանք  և պայմանագիր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Մակբայի  տեսակները, մակբայի ուղղագրությանը: Գործավարության մեջ օգտագործվող

անձնական, ծառայողական և գործնական փաստաթղթերի  բառապաշար:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և թեստը

թարգմանում է քերականորեն ճիշտ նախադասություններ մոդուլի շրջանակներում նախատեսված

քերականական նյութի շրջանակներում::

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ. ԳՐԱՎՈՐ ԽՈՍՔ. ՄԱԿԱՐԴԱԿ 4»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-019

Մոդուլի նպատակը ՈՒսանողի մոտ ձևավորել բառակապակցություններ կազմելու և դրանք տեքստում

օգտագործելու կարողություններ, պարզ, միակազմ, բարդ նախադասությունների
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տարբերակման, գլխավոր և երկրորդական անդամները առանձնացնելու, նրանց տեսակները

որոշելու ու վերլուծելու կարողություններ, բարդ նախադասության տեսակը, ստորադաս

նախադասության տիպը որոշելու, կետադրական նշանները ճիշտ օգտագործելու,ուղղակի և

անուղղակի խոսքը ճիշտ օգտագործելու կարողություններ: Կազմել ծառայողական

փաստաթղթեր և թարգմանել մասնագիտական տեքստերը ռուսերենով:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-018

«Ռուսաց լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 3» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) որոշի բառակապակցությունների տեսակները և ձևավորի պարզ նախադասության

շարահյուսական վերլուծության կարողություններ, հասկանա և թարգմանի

մասնագիտական ոլորտի փաստաթղթեր, կազմի գործավարության ոլորտի

ծառայողական փաստաթղթեր

2) որոշի միակազմ նախադասությունների տեսակները և կիրառի  գրավոր խոսքում,

հասկանա և թարգմանի  մասնագիտական ոլորտի տեքստեր, կազմի տարբեր  տեսակի

գործնական նամակներ

3) ներկայացնի բարդ նախադասության տեսակները` համադասական,

ստորադասական, անշաղկապ, թարգմանի մասնագիտական ոլորտի փոքրածավալ

տեքստեր ռուսաց լեզվով, կազմի տեղեկատվական նամակներ

4) օգտագործի ուղղակի և անուղղակի կառույցները գրավոր և բանավոր խոսքում,

ուղղակի խոսքը փոխակերպի անուղղակի խոսքի` օգտագործելով կետադրական

նշանները, կազմի և թարգմանի գործնական բնույթի նամակներ ռուսերենով
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Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Որոշել բառակապակցությունների տեսակները և ձևավորել պարզ նախադասության

շարահյուսական վերլուծության կարողություններ: Հասկանալ և թարգմանել  մասնագիտական

ոլորտի փաստաթղթեր:: Կազմել գործավարության ոլորտի ծառայողական փաստաթղթեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում բառակապակցությունների տեսակները և գտնում նախադասության մեջ

գլխավոր և երկրորդական անդամները և նրանց արտահայտությունը,

2) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական տեքստերը` օգտագործելով տվյալ համատեքստում

համապատասխան բառերի և բառակապակցությունների համարժեքները,

3) ճիշտ է կազմում զեկուցագիր և արձանագրություն ռուսերենով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ թարգմանել մասնագիտական

տեքստեր , ինչպես նաև թարգմանել և կազմել գործավարության մեջ օգտագործվող

փաստաթղթեր և  կատարել պարզ նախադասությունների շարահյուսական վերլուծություն,

կազմել զեկուցագիր և արձանագրություն :

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Բառակապակցությունների տեսակները, պարզ նախադասության շարահյուսական

վերլուծություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և

թեստը կատարում է քերականորեն ճիշտ թարգմանություններ մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված նյութի շրջանակներում::
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Որոշել միակազմ նախադասությունների տեսակները և կիրառել  գրավոր խոսքում:

Հասկանալ և թարգմանել  մասնագիտական ոլորտի տեքստեր: Կազմել տարբեր  տեսակի

գործնական նամակներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում միակազմ նախադասությունները բանավոր և գրավոր խոսքի մեջ,

2) ճիշտ է թարգմանում միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր,

3) ճիշտ է կազմում խնդրանք -նամակ, ուղեկցական նամակ ռուսաց լեզվով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ թարգմանել մասնագիտական

տեքստեր , ինչպես նաև կազմել միակազմ նախադասություններ, կազմել խնդրանք -նամակ,

ուղեկցական նամակ :

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասությունների տեսակները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և

թեստը կատարում է քերականորեն ճիշտ թարգմանություններ մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բարդ նախադասության տեսակները` համադասական, ստորադասական,

անշաղկապ: Թարգմանել մասնագիտական ոլորտի փոքրածավալ տեքստեր ռուսաց լեզվով:

Կազմել տեղեկատվական նամակներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է որոշում    բարդ նախադասության տեսակը և ստորադաս նախադասության տիպը,

2) ճիշտ է կետադրում բարդ համադասական, բարդ ստորադասական և անշաղկապ

նախադասությունները և կիրառում դրանք գրավոր խոսքում,

3) ճիշտ է   թարգմանում  մասնագիտական ոլորտի փոքրածավալ տեքստերը,

4) ճիշտ է կազմում տեղեկատվական  նամակներ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել վարժություններ, թեստ թարգմանել մասնագիտական

տեքստեր , ինչպես նաև կազմել և կետադրել բարդ համադասական, բարդ ստորադասական և

անշաղկապ նախադասությունները և, կազմել տեղեկատվական  նամակներ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Բարդ նախադասության տեսակները` համադասական, ստորադասական, անշաղկապ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և

թեստը կատարում է քերականորեն ճիշտ թարգմանություններ մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված նյութի շրջանակներում:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Օգտագործել ուղղակի և անուղղակի կառույցները գրավոր և բանավոր խոսքում, ուղղակի
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խոսքը փոխակերպել անուղղակի խոսքի` օգտագործելով կետադրական նշանները: Կազմել և

թարգմանել գործնական բնույթի նամակներ ռուսերենով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է օգտագործում ուղղակի և անուղղակի կառույցները գրավոր խոսքում,

2) ճիշտ է փոխակերպում ուղղակի խոսքը անուղղակիի.

3) ճիշտ է թարգմանում գործնական նամակները ռուսաց լեզվով,

4) ճիշտ է կազմում շրջաբերական նամակներ ռուսերենով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել ուղղակի և անուղղակի կառույցներ պարունակող

վարժություններ , թեստ թարգմանել գործնական նամակներ, ինչպես նաև կազմել

շրջաբերական նամակներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում է վարժությունները և

թեստը կատարում է քերականորեն ճիշտ թարգմանություններ մոդուլի շրջանակներում

նախատեսված նյութի շրջանակներում::

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան վարժություններ, թեստեր, նամակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-020

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին տալ թարգմանական փոխակերպումների, հնարների և եղանակների մասին

գիտելիքներ,  ինչպես նաև ձևավորել թարգմանական հնարներն ու եղանակները

օգտագործելով թարգմանություն կատարելու կարողություններ և վերլուծական տիպի լեզվից
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համադրական լեզու և հակառակը թարգմանելիս առաջացած դժվարություններում ճիշտ

կողմնորոշվելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից՝

տեսական ուսուցում 18 ժամ

գործնական աշխատանք 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) իմանա թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները, եղանակները,

2) կիրառի թարգմանական փոխակերպումները, հնարները, եղանակները

թարգմանության ժամանակ,

3) իմանա համատեքստի դերը թարգմանության ժամանակ ինչպես նաև թարգմանության

նույնականության  աստիճանները, թարգմանության բառային, շարահյուսական,

քերականական խնդիրները,

4) թարգմանի տարաբնույթ տեքստեր, կատարի հաջորդական թարգմանություն` հասնելով

բնագրի և թարգմանության նույնականության:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների լիարժեք ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Իմանալ թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները, եղանակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նշում թարգմանական հնարները,

2) ճիշտ է նշում թարգմանական եղանակները,

3) ճիշտ է նշում թարգմանական փոխակերխպումները:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է բանավոր հարցման և գործնական

առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր, ինչպես նաև կհանձնարարվի

տեքստի մեջ նշել թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները, եղանակները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն, տեսակները, թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները,

եղանակները:

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

նշում թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները, եղանակները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

համապատասխան տեքստեր:։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2
Կիրառել թարգմանական փոխակերպումները, հնարները, եղանակները թարգմանության

ժամանակ

Կատարման չափանիշներ 1) կիրառում է  թարգմանական հնարները,

2) կիրառում է  թարգմանական եղանակները,

3) կիրառում է  թարգմանական փոխակերպումները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել թարգմանություն՝ կիրառելով թարգմանական

փոխակերպումները, հնարները, եղանակները
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն, տեսակները, թարգմանական փոխակերպումները,  հնարները,

եղանակները, դրանց կիրառումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և կիրառված

են թարգմանական փոխակերպումները, հնարները, եղանակները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ և

համապատասխան տեքստեր:։

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում`     4 ժամ

գործնական աշխատանք`    6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Իմանալ համատեքստի դերը թարգմանության ժամանակ ինչպես նաև թարգմանության

նույնականության  աստիճանները, թարգմանության բառային, շարահյուսական,

քերականական խնդիրները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նշում  համատեքստի դերը թարգմանության ժամանակ,

2) ճիշտ է թվարկում  թարգմանության նույնականության  աստիճանները,

3) ճիշտ է նշում  թարգմանության բառային խնդիրները,

4) ճիշտ է նշում թարգմանության շարահյուսական խնդիրները,

5) ճիշտ է նշում թարգմանության քերականական խնդիրները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է բանավոր հարցման և գործնական

առաջադրանքների միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր, համատեքստի դերի,
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նույնականության  աստիճանների, թարգմանության բառային, շարահյուսական և

քերականական խնդիրների վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Համատեքստի դերը թարգմանության ժամանակ, թարգմանության նույնականության

աստիճանները, թարգմանության բառային, շարահյուսական, քերականական խնդիրները:

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

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում`     6 ժամ

գործնական աշխատանք`    2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Թարգմանել տարաբնույթ տեքստեր, կատարել հաջորդական թարգմանություն` հասնելով

բնագրի և թարգմանության նույնականության

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում տարաբնույթ տեքստերը`օգտագործելով թարգմանական հնարներն ու

եղանակները,

2) ճիշտ է կատարում հաջորդական թարգմանություն,

3) կարողանում է հասնել բնագրի և թարգմանության նույնականության թարգմանության

ժամանակ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել թարգմանություն՝ օգտագործելով թարգմանական

հնարներն ու եղանակները և հասնել հասնել բնագրի և թարգմանության նույնականության:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
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Հաջորդական թարգմանություն, Բնագրի և թարգմանության նույնականությունը

թարգմանության ժամանակ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և կիրառված

են թարգմանական փոխակերպումները, հնարները, եղանակները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ մասնագիտական գրականություն, տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում`     2 ժամ

գործնական աշխատանք`    6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՎ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-021

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական նյութերը` ծրագրով

նախատեսված եզրույթներ, կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող

տեքստեր թարգմանելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 56 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-004

«Օտար լեզու. Ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-008 «Օտար

լեզու, գրավոր խոսք, մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-020 «Թարգմանության տեսություն»

մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) թարգմանի մասնագիտական նյութը օտար լեզվից մայրենի լեզու` պահպանելով

բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը,
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2) թարգմանի մասնագիտական նյութը մայրենի լեզվից ռուսերեն և հակառակը`

պահպանելով բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը,

3) կատարի գրավոր կամ բանավոր հաղորդում հայերենով, թարգմանված

մասնագիտական նյութի վերաբերյալ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների լիարժեք ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Թարգմանել մասնագիտական նյութը օտար լեզվից մայրենի լեզու` պահպանելով

բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան

եզրույթների համարժեքները, կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները,

2) ճիշտ է թարգմանում նյութը և պահպանում է բովանդակության իմաստային և ոճական

նույնականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի լեզու`

օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան եզրույթների համարժեքները,

կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները և պահպանելով բովանդակության

իմաստային և ոճական նույնականությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ.

Գրասենյակային աշխատանք, Բիզնես, Շահույթ, Շուկայավարություն:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը:



113

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր թարգմանության համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Թարգմանել մասնագիտական նյութը մայրենի լեզվից ռուսերեն և հակառակը` պահպանելով

բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան

եզրույթների համարժեքները, կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները,

2) ճիշտ է թարգմանում նյութը և պահպանում է բովանդակության իմաստային և ոճական

նույնականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել թարգմանություն ռուսաց լեզվից մայրենի լեզու և

հակառակը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան եզրույթների

համարժեքները, կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները և պահպանելով

բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ

Ֆինանսներ, Հաջողություն և ձախողում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր թարգմանության համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել գրավոր կամ բանավոր հաղորդում հայերենով, թարգմանված մասնագիտական

նյութի վերաբերյալ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում և ներկայացնում մասնագիտական նյութը

2) ներկայացված նյութում պահպանված են հայերենի ձևաբանական, շարահյուսական

կանոնները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել թարգմանություն ռուսաց լեզվից մայրենի լեզու և օտար

լեզվից մայրենի լեզու և կատարել հաղորդում հայերենով, թարգմանված մասնագիտական

նյութի վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Շուկա, Շուկայի զարգացում, ապրանքներ, ծառայություններ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և

պահպանված են ձևաբանական, շարահյուսական կանոնները:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր թարգմանության համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ«ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ՕՏԱՐ

ԼԵԶՎՈՎ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-022

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական նյութերը` ծրագրով
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նախատեսված եզրույթներ, կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող

տեքստեր թարգմանելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 58 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-004

«Օտար լեզու, ընթերցանություն և բանավոր խոսք` մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-008 «Օտար

լեզու. Գրավոր խոսք, մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-020 «Թարգմանության տեսություն»

մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի միջին բարդության 250-300 բառ պարունակող մասնագիտական նյութը

օտար լեզվով,

2) թարգմանի մասնագիտական նյութը օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը`

պահպանելով բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը,

3) թարգմանի, վերարտադրի, քննարկի և վերլուծի մասնագիտական նյութը օտար լեզվով:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների լիարժեք ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1
Ներկայացնել միջին բարդության 250-300 բառ պարունակող մասնագիտական նյութը օտար

լեզվով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատասխանում մասնագիտական նյութի վերաբերյալ հարցերին`պահպանելով

պաշտոնական, վարչարարական, գիտահանրամատչելի ոճերին բնորոշ բառային,

քերականական և շարահյուսական ձևերը,

2) համառոտ ճիշտ է ներկայացում նյութի հիմնական բովանդակությունը:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ոսանողին կտրվեն միջին բարդության մասնագիտական տեքստեր, որոնք նա պետք է կարդա,

պատասխանի տեքստի բովանդակությանն ուղղված հարցերին և վերարտադրի:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Աշխատանք, գրասենյակային աշխատանք և աշխատողներ, Շահույթ, Հաջողություններ և

ձախողումներ բիզնեսում:

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

է վերարտադրում տեքստը և պահպանում է պաշտոնական, վարչարարական,

գիտահանրամատչելի ոճերին բնորոշ բառային, քերականական և շարահյուսական ձևերը

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 20 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Թարգմանել մասնագիտական նյութը օտար լեզվից մայրենի լեզու և հակառակը` պահպանելով

բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացում բնագրի բովանդակությունը, դրա ոճական առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան

եզրույթների համարժեքները, կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները,

3) ճիշտ է թարգմանում նյութը և պահպանում է բովանդակության իմաստային և ոճական

նույնականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն օտար լեզվից մայրենի լեզու և
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հակառակը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Շուկայավարություն, ֆինանսներ, ֆինանսական ռիսկեր:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և

պահպանված է բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Թարգմանել, վերարտադրել, քննարկել և վերլուծել մասնագիտական նյութը օտար լեզվով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում և ներկայացնում մասնագիտական նյութի` ծրագրով նախատեսված

եզրույթներ, կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող տեքստերի

բովանդակությունը,

2) ճիշտ է առանձնացնում նյութի հիմնական տեղեկատվությունը,

3) ճիշտ է վերլուծում և քննարկում նյութը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն մայրենի լեզվից օտար լեզու,

պատասխանել հարցերին և վերարտադրել տեքստը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Ապահովագրություն, ապահովագրության տեակները, Ծառայություններ:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը,

պատասխանում է հարցերին և վերարտադրում նյութը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 20 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՎ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-023

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ծրագրով նախատեսված մասնագիտական

նյութեր` եզրույթներ, կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող տեքստեր

թարգմանելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 58 ժամ գործնական աշխատանք

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-004

«Օտար լեզու. ընթերցանություն և բանավոր խոսք` Մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-008 «Օտար

լեզու. գրավոր խոսք. մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-015 «Ռուսաց լեզու, ընթերցանություն և

բանավոր խոսք ` մակարդակ 4», ԳԾԹ -5-14-019 «Ռուսաց լեզու. գրավոր խոսք, մակարդակ 4»,

ԳԾԹ -5-14-020 «Թարգմանության տեսություն» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) հասկանա և թարգամանի միջին բարդության 250-300 բառ պարունակող

մասնագիտական նյութը ռուսերենով,

2) թարգմանի մասնագիտական նյութը`տիրապետելով մասնագիտական

եզրութաբանությանը, կաղապարային ձևերին և արտահայտություններին
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3) թարգմանի մասնագիտական նյութը` պահպանելով բովանդակության իմաստային և

ոճական նույնականությունը,

4) թարգմանի,վերարտադրի, քննարկի և վերլուծի մասնագիտական նյութը ռուսերենով:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված

կատարման չափանիշների լիարժեք ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Հասկանալ և թարգամանել միջին բարդության 250-300 բառ պարունակող մասնագիտական

նյութը ռուսերենով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատասխանում մասնագիտական նյութին վերաբերող հարցերին`պահպանելով

պաշտոնական, վարչարարական, գիտահանրամատչելի ոճերին բնորոշ բառային,

քերականական և շարահյուսական ձևերը,

2) համառոտ ճիշտ է ներկայացում նյութի հիմնական բովանդակությունը,

3) ճիշտ է գտնում որոշ մասնագիտական և ընդհանուր գործածական բառապաշարի

համարժեքները ռուսերենով,

4) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական նյութը` օգտագործելով համապատասխան բառային

համարժեքները համատեքստի սահմաններում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն, պատասխանել հարցերին և

ներկայացնել նյութի հիմնական բովանդակությունը

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Շուկա, շուկայի զարգացում, աշխատանք:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը,

պատասխանում հարցերին և ներկայացնում բովանդակությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Թարգմանել մասնագիտական նյութը`տիրապետելով մասնագիտական եզրութաբանությանը,

կաղապարային ձևերին և արտահայտություններին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում նյութը` օգտագործելով կոնկրետ համատեքստում համապատասխան

եզրույթների համարժեքները,

2) ճիշտ է թարգմանում կաղապարային ձևերն ու արտահայտությունները,

3) ճիշտ է օգտագործում յուրացրած մասնագիտական եզրույթները սեփական շարահյուսական

կառույցներում:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն՝ օգտագործելով կոնկրետ

համատեքստում համապատասխան եզրույթների համարժեքները, ինչպես նաև օգտագործել

մասնագիտական եզրույթները սեփական շարահյուսական կառույցներում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Բիզնես, ֆինանսներ, Հաջողություն և ձախողում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և

օգտագործում է մասնագիտական եզրույթները սեփական շարահյուսական կառույցներում:
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Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Թարգմանել մասնագիտական նյութը` պահպանելով բովանդակության իմաստային և ոճական

նույնականությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բնագրի բովանդակությունը, դրա ոճական

առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է նշում նյութի ժանրային պատկանելությունը,

3) ճիշտ է թարգմանում նյութը և պահպանում է բովանդակության իմաստային և ոճական

նույնականությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Ապահովագրություն, ֆինանսական ռիսկեր:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը և

պահպանված է բովանդակության իմաստային և ոճական նույնականությունը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 14ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Թարգմանել,վերարտադրել, քննարկել և վերլուծել մասնագիտական նյութը ռուսերենով
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թարգմանում մասնագիտական նյութը`ստանալով բնագրի լիակատար նույնական

թարգմանություն ռոսերենով,

2) ճիշտ է ներկայացնում մասնագիտական նյութի` ծրագրով նախատեսված եզրույթներ,

կաղապարային ձևեր և արտահայտություններ պարունակող տեքստերի բովանդակությունը,

3) ճիշտ է առանձնացնում նյութի հիմնական տեղեկատվությունը,

4) ճիշտ է վերլուծում և քննարկում նյութը ռուսերենով:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով:

Ուսանողին կհանձնարարվի կատարել գրավոր թարգմանություն, պատասխանել հարցերին և

վերարտադրել տեքստը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Թարգմանություն հետևյալ բովանդակությամբ՝

Ծառայություններ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է թարգմանում տեքստը,

պատասխանում է հարցերին և վերարտադրում նյութը:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է

ունենալ համապատասխան տեքստեր

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը գործնական աշխատանք 16 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎՈՂ ԼԵԶՎԻ ԵՐԿՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ,

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՎՈՐՈՒՅԹՆԵՐԻ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-024

Մոդուլի նպատակը Ուսանողներին տալ գիտելիքներ ուսումնասիրվող լեզվի աշխարհագրության, պատմության,
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հասարակական և մշակութային առանձնահատկությունների, սովորույթների, ավանդույթների և

կենցաղի մասին, հաղորդվող տեղեկատվությանը զուգահեռ սովորողի մոտ ձևավորել

համեմատելու, վերլուծելու, ներկայացնելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 50 ժամ որից

տեսական ուսուցում 24 ժամ

գործնական աշխատանք 26 ժամ
Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝

1) ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պատմական առանցքները, լեզուն և

զարգացման փուլերը `համեմատելով իր երկրի հետ

2) նշի և ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի աշխարհագրական դիրքը,

վարչական բաժանումը և բնակչությունը` համեմատելով իր երկրի հետ

3) ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի կրթական համակարգը` համեմատելով

իր երկրի հետ

4) ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պետական կառուցվածքը`

համեմատելով իր երկրի հետ

5) նշի և ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի մշակութային արժեքների,

հիմնական տեսարժան վայրերը, խոշոր քաղաքները` համեմատելով իր երկրի հետ

6) նշի և ներկայացնի ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի ազգային տոները, ծեսերը,

ավանդույթները` համեմատելով իր երկրի հետ

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պատմական առանցքները, լեզուն և

զարգացման փուլերը `համեմատելով իր երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի մասին առաջին հիշատակումները,

2) ճիշտ է ներկայացում կարևոր պատմական իրադարձությունները,

3) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի լեզուն, նրա զարգացումը և գրավոր խոսքի ստեղծման

առաջին հիշատակումները,

4) ճիշտ է ներկայացնում երկրի պետական խորհրդանիշները,

5) համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, , որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր տվյալ երկրի կարևոր պատմական

իրադարձությունների, նրա լեզվի, զարգացման և գրավոր խոսքի ստեղծման, նրա պետական

խորհրդանիշների մասին, ինչպես նաև պահանջվում է համեմատություն իրականացնել իր

երկրի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Երկրի մասին առաջին հիշատակումները, կարևոր պատմական իրադարձությունները, երկրի

լեզուն, նրա զարգացումը և գրավոր խոսքի ստեղծման առաջին հիշատակումները, պետական

խորհրդանիշները:

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

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:
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ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 6 ժամ

գործնական աշխատանք` 6ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Նշել և ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի աշխարհագրական դիրքը, վարչական

բաժանումը և բնակչությունը` համեմատելով իր երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի աշխարհագրական դիրքը (բաղկացուցիչ և հարևան

երկրները) , վարչական բաժանումը,

2) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի աշխարհագրական դիրքի ազդեցությունը երկրի

տնտեսության վրա,

3) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի բնակլիմայական պայմանները (գետերը, լեռները),

բուսական աշխարհը,

4) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի բնակչության կազմը, կենսամակարդակը, խտությունը,

էթնո-լեզվական առանձնահատկություն-ները,

5) համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, , որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր երկրի աշխարհագրական դիրքի հարևան երկրների,

բնակլիմայական պայմանների, վարչական բաժանման և բնակչության մասին՝ համեմատելով

իր երկրի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները ՝

Երկրի աշխարհագրական դիրքը (բաղկացուցիչ և հարևան երկրները) , վարչական բաժանումը,

երկրի աշխարհագրական դիրքի ազդեցությունը երկրի տնտեսության վրա, երկրի

բնակլիմայական պայմանները (գետերը, լեռները), բուսական աշխարհը, երկրի բնակչության
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կազմը, կենսամակարդակը, խտությունը, էթնո-լեզվական առանձնահատկությունները:

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

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3
Ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի կրթական համակարգը` համեմատելով իր

երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի կրթական համակարգը, դրա առանձնահատկությունները,

2) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի միջնակարգ կրթական համակարգը,

3) ճիշտ է ներկայացում տվյալ երկրի մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում հայտնի համալսարանները,

5) ճիշտ է ներկայացում մասնավոր կրթական համակարգի առանձնահատկությունները,

6) համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, , որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր երկրի կրթական համակարգի, միջնակարգ

կրթական համակարգի, մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգի, մասնավոր

կրթական համակարգի, հայտնի համալսարանների մասին: Նա նաև պետք է

նախապատրաստի ելույթ՝ համեմատելով տվյալ երկրի կրթական համակարգը իր երկրի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝
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Երկրի կրթական համակարգը, դրա առանձնահատկությունները, երկրի միջնակարգ կրթական

համակարգը, երկրի մասնագիտական կրթության և ուսուցման համակարգը, հայտնի

համալսարանները, մասնավոր կրթական համակարգի առանձնահատկությունները:

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

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի պետական կառուցվածքը` համեմատելով իր

երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում իշխանությունների բաժանման սկզբունքները, նրանց ներքին

կառուցվածքները, գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում ընտրական կարգը,

3) ճիշտ է նշում և ներկայացնում քաղաքական կուսակցությունները, նրանց ծրագրերի

առանցքային կողմերը

4) համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, , որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր երկրի պետական կառուցվածքի, իշխանությունների

բաժանման սկզբունքների, գործառույթների, ընտրական կարգը, քաղաքական

կուսակցությունների մասին, պահանջվում է համեմատություն իրականացնել իր երկրի հետ:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Երկրի պետական կառուցվածքը, իշխանությունների բաժանման սկզբունքները, նրանց ներքին

կառուցվածքները, գործառույթները, ընտրական կարգը, քաղաքական կուսակցությունները,

նրանց ծրագրերի առանցքային կողմերը:

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

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 4ժամ

գործնական աշխատանք`   4ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Նշել և ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի մշակութային արժեքների, հիմնական

տեսարժան վայրերը, խոշոր քաղաքները` համեմատելով իր երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նշում և ներկայացնում տվյալ երկրի խոշոր քաղաքները, նրանց պատմական և

տնտեսական արժեքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ քաղաքների հիմնական տեսարժան վայրերը` նշելով նրանց

պատմությունը և մշակութային արժեքները,

3)համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, , որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր երկրի մշակութային արժեքների, հիմնական

տեսարժան վայրերի, խոշոր քաղաքների մասին, պահանջվում է համեմատություն

իրականացնել իր երկրի հետ: Նա նաև պետք է նախապատրաստի ելույթ տվյալ երկրի որևէ
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քաղաքի մասին:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Երկրի խոշոր քաղաքները, նրանց պատմական և տնտեսական արժեքները, քաղաքների

հիմնական տեսարժան վայրերը, նրանց պատմությունը և մշակութային արժեքները:

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

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 4 ժամ

գործնական աշխատանք`   4ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Նշել և ներկայացնել ուսումնասիրվող օտար լեզվի երկրի ազգային տոները, ծեսերը,

ավանդույթները` համեմատելով իր երկրի հետ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի ազգային տոները, ծեսերն ու ավանդույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում տվյալ երկրի կրոնը և եկեղեցական տոները,

3) համեմատում է իր երկրի հետ:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով, որոնց

ընթացքում ուսանողին տրվում են հարցեր երկրի ազգային տոների, ծեսերի, ավանդույթների

մասին, պահանջվում է համեմատություն իրականացնել իր երկրի հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Երկրի ազգային տոները, ծեսերն ու ավանդույթները, երկրի կրոնը և եկեղեցական տոները:

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



130

կատարում համեմատությունը իր երկրի հետ:

Մեթոդաբանությունը և ռեսուրսները Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում են տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։

Անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան գրականություն, նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը տեսական ուսուցում` 2 ժամ

գործնական աշխատանք`   4ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՈւՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-025

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է`սովորողների մոտ զարգացնել հայերենի ուղղագրության և

ուղղախոսության կանոններին համապատասխան ճիշտ գրելու և ճիշտ խոսելու

կարողությունները:

Մոդուլի տևողությունը գործնական աշխատանք՝ 68 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)կիրառել ուղղագրության կանոնները գրավոր խոսքում,

2) Կարողանալ բանավոր խոսքը կառուցել  հայերենի  ուղղախոսության կանոններին

համապատասխան,

3)կիրառել կետադրության կանոնները գրավոր խոսքում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել ուղղագրության  կանոնները  գրավոր խոսքում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ  է  գործածում  ձայնավորների  ուղղագրության  կանոնները և նրանցից շեղվող
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բացառությունները,

2) ճիշտ  է կիրառում երկհնչյունների   ուղղագրությունը,

3)ճիշտ է կիրառում բաղաձայնների  և կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը,

4)ճիշտ  է կիրառում մի  շարք  ածանցներով  կազմված  բառերի  ուղղագրությունը,

5) ճիշտ  է կիրառում գծիկով  գրվող  բառերի  ուղղագրությունը,

6) ճիշտ  է կիրառում նախդրիներով  բառերի  ուղղագրությունը,

7) ճիշտ է կիրառում հատուկ անունների ուղղագրությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Թեստային և

գրավոր աշխատանքների, թելադրությունների միջոցով ստուգվելու է գրավոր խոսքում

ուղղագրության կանոնների մասին գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Հնչյունների ուղղագրության կանոնները: Ածանցներով, գծիկով գրվող, նախդիրներով բառերի

ուղղագրության կանոնները: Հատուկ անունների ուղղագրության կանոնները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր խոսքում ընդհանուր

առմամբ ճիշտ է գործածում ուղղագրության կանոնները` առանց էական թերությունների և

անճշտությունների:

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

համապատասխան գրականություն, ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 28 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարողանալ բանավոր խոսքը կառուցել  հայերենի  ուղղախոսության կանոններին

համապատասխան
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Կատարման չափանիշներ 1) բանավոր խոսքում ճիշտ է արտասանում ձայնավորները,

2) բանավոր խոսքում ճիշտ է արտասանում և  բաղադրիչը,

3)բանավոր խոսքում ճիշտ է արտասանում բաղաձայնները  և  կրկնակ բաղաձայնները,

4) բանավոր խոսքում ճիշտ է արտասանում երկհնչյունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու պատասխանի

հիման վրա: Բանավոր առաջադրանքների, երկխոսությունների միջոցով ստուգվելու է

բանավոր խոսքում ուղղախոսության կանոնների մասին գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բանավոր խոսքում ձայնավորների և բաղաձայների ճիշտ արտասանությունը: «և» բաղադրիչի

և երկհնչյունների ճիշտ արտասանությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը բանավոր խոսքում ընդհանուր

առմամբ ճիշտ է գործածում ուղղախոսության կանոնները` առանց էական թերությունների և

անճշտությունների:

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

համապատասխան գրականություն, ուսումնական նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 16 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել կետադրության կանոնները  գրավոր խոսքում

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ճիշտ կետադրել բազմակի անդամներով նախադասությունը,

2) կարողանում է ճիշտ կետադրել տրոհվող  որոշիչով  նախադասությունը, տրոհվող

հատկացուցիչով  և  իմաստով  չկապվող  բառերով  նախադասությունը,

3) կարողանում է ճիշտ կետադրել բացահայտիչի  երեք  տեսակներով նախադասությունները,



133

4) կարողանում է ճիշտ կետադրել տրոհվող դերբայական դարձվածով  նախադասությունը,

5) կարողանում է ճիշտ կետադրել կոչականը և ուղղակի  խուսքը, հրամայական  եղանակի

բայերը, ձայնարկությունները,

6) ճիշտ  է կիրառում տրոհվող  բառերի  և  բառակապակցությունների  կետադրությունը  և

շարադասությունը, միջանկյալ  նախադասությունը,

7) կարողանում է ճիշտ կետադրել բարդ   համադասական  նախադասությունը, բարդ

ստորադասական  նախադասությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների, թելադրությունների, փոխադրությունների, շարադրությունների միջոցով

ստուգվելու է գրավոր խոսքում կետադրության կանոնների մասին գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բազմակի անդամներով նախադասության, տրոհվող  որոշիչով, տրոհվող հատկացուցիչով,

իմաստով  չկապվող  բառերով, բացահայտիչի  երեք  տեսակներով նախադասությունների

կետադրությունը, կոչականը և ուղղակի  խուսքը, հրամայական  եղանակի  բայերը,

ձայնարկությունները, տրոհվող  բառերի  և  բառակապակցությունների  կետադրությունը  և

շարադասությունը, միջանկյալ  նախադասությունը, բարդ համադասական, բարդ

ստորադասական նախադասությանկետադրությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը գրավոր խոսքում ընդհանուր

առմամբ ճիշտ է գործածում կետադրության կանոնները` առանց էական թերությունների և

անճշտությունների:

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

համապատասխան գրականություն:



134

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ,  ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ ԵՎ ԴԱՐՁՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-026

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է` հարստացնել   ուսանողի  բառագիտությունից, բառակազմությունից,

բառապաշարից  և  դարձվածաբանությունից  ունեցած  գիտելիքների   պաշարը, որը  կօգնի

նրանց  կառուցել ճիշտ  խոսք`   զուրկ ավելորդաբանությունից  և  բառագործածական

սխալներից:

Մոդուլի տևողությունը գործնական աշխատանք՝ 68 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի   ԳԾԹ -5-14-025

«Ուղղագրություն, ուղղախոսություն և կետադրություն» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)կիրառել բառը և մասնագիտական եզրաբառերը `  խուսափելով բառագործածական

սխալներից,

2) գործածել բառակազմության  ընձեռած  ոճական   հնարավորությունները,

3) տիրապետել  մասնագիտական բառապաշարին  և  բառապաշարային խմբերին,

4) կիրառել  դարձվածքները`  հաշվի  առնելով  խոսքային  միջավայրը,

5) կազմել  տարբեր  ոճերի տեքստեր:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել բառը և մասնագիտական եզրաբառերը `  խուսափելով բառագործածական

սխալներից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ  ընտրում  բառերը խոսքը կառուցելիս,
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2) ճիշտ է գործածում  մասնագիտական եզրաբառերը,

3) խոսքում չի գործածում օտարալեզու բառեր,

4) խոսքում  չի գործածում  բարբառային բառեր:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու պատասխանի

հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների, փոխադրությունների, շարադրությունների միջոցով

ստուգվելու է ուսանողի` բառի և բառագործածության մասին գիտելիքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

կիրառում բառը, մասնագիտական եզրաբառերը` առանց բառագործածական սխալների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Գործածել բառակազմության  ընձեռած  ոճական   հնարավորությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է  կազմում  նոր  բառեր բառակազմական  տարբեր բաղադրիչների  միացումից,

2) ճիշտ է  գործածում հապավումները,

3) ճիշտ է  համառոտագրում  բառը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների, փոխադրությունների, շարադրությունների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի`

բառակազմության ընձեռած ոճական հնարավորությունների մասին գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բառակազմություն: Հապավումների օգտագործում: Համառոտագրում:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է
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գործածում բառակազմությունը` առանց էական անճշտությունների և սխալների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Տիրապետել  մասնագիտական բառապաշարին  և  բառապաշարային խմբերին

Կատարման չափանիշներ 1) խոսքում ճիշտ է գործածում  հոմանիշներն ու  հականիշները,

2) խոսքում ճիշտ է գործածում բառապաշարային  խմբերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների, փոխադրությունների, շարադրությունների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի

մասնագիտական բառապաշարը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Մասնագիտական բառապաշար: Հոմանիշներ և հականիշներ:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ տիրապետում է

մասնագիտական բառապաշարին` առանց էական բացթողումների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կիրառել  դարձվածքները`  հաշվի  առնելով  խոսքային  միջավայրը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ և տեղին է  գործածում խոսքի  պատրաստի  կաղապարները`  դարձվածքները,

2) ճիշտ   է  մեկնաբանում խոսքում գործածված  դարձվածքների  իմաստը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու պատասխանի
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հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` դարձվածքների մասին

գիտելիքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

կիրառում դարձվածքները` առանց էական սխալների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել  տարբեր  ոճերի տեքստեր

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տարբերակում ոճի տեսակները,

2)խոսքում ճիշտ է կիրառում ոճի տեսակները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու պատասխանի

հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների, շարադրությունների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի`

տարբեր ոճերի տեքստեր կազմելու ունակությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կազմում

տեքստերը` առանց էական ոճային սխալների և անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 14 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-027

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է`  զարգացնել   սովորողի  լեզվական   տրամաբանությունը և
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մտածողությունը:

Մոդուլի տևողությունը գործնական աշխատանք՝ 68 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1) կիրառել գրավոր և բանավոր  խոսքում լեզվաբովանդակային ձևակերպումներ,

2) ներկայացնել խոսքի տարբեր դրսևորումներում ձևաբանական բոլոր  հասկացությունները,

3) քերականական  իմաստ  արտահայտող  խոսքի  մասերը  ճիշտ    գործածել  գործառական

ոճերում:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Կիրառել գրավոր և բանավոր  խոսքում լեզվաբովանդակային ձևակերպումներ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ  է ներկայացնում խոսքի մասերը և դրանց քերականական կարգերը,

2) ճիշտ է  կատարոււմ   բառի  ձևաբանական  փոփոխությունները,

3) ճիշտ է կատարում  տեղեկատվության բանավոր  հաղորդում `   պահպանելով  ձևաբանական

կանոնների   օրինաչափությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու

պատասխանի հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` բառի

ձևաբանական փոփոխությունների մասին գիտելիքները: Հարց ու պատասխանի միջոցով

ստուգվելու է ուսանողի` խոսքի մասերի և դրանց քերականական կարգերի մասին

գիտելիքները, ինչպես նաև բանավոր տեղեկատվական հաղորդում կատարելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Խոսքի մասեր: Բառի ձևաբանական փոփոխություններ:
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Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

կիրառում լեզվաբովանդակային ձևակերպումները գրավոր և բանավոր խոսքում:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 24 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել խոսքի տարբեր դրսևորումներում ձևաբանական բոլոր  հասկացությունները

Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է ընտրում խոսքում լեզվական  միջոցները,

2)խոսքի   տեսակից  ելնելով  ճիշտ է կիրառում տվյալ  տեսակին բնորոշ քերականական

օրինաչափությունները,

3)ճիշտ է կիրառում փոխադարձորեն  պայմանավորվող   շարույթները` հակադրությունն

ընդգծելիս:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների, վերլուծությունների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` քերականական

օրինաչափությունները կիրառելու ունակությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է ընտրում

խոսքում լեզվական միջոցները, ճիշտ է կիրառում փոխադարձորեն պայմանավորվող

շարույթները` առանց էական թերությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 22 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Քերականական  իմաստ  արտահայտող  խոսքի  մասերը  ճիշտ    գործածել  գործառական
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ոճերում

Կատարման չափանիշներ 1) խոսքում ճիշտ է կիրառում կապերը և շաղկապները,

2) խոսքում ճիշտ է կիրառում ձայնարկությունները,  վերաբերական,

3) խոսքում ճիշտ է կիրառում մակբայները և ձայնարկությունները

4) խոսքում ճիշտ է կիրառում հարաբերական  բառերը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` խոսքի մասերի (կապ, շաղկապ,

ձայնարկություն, վերաբերական, մակբայ) վերաբերյալ գիտելիքները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը խոսքում ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

կիրառում խոսքի մասերը` առանց էական թերությունների և անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 22 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԽՈՍՔ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-028

Մոդուլի նպատակը Այս մոդուլի նպատակն է` զարգացնել  ուսանողի շարահյուսության վերաբերյալ գիտելիքները և

խոսքի  ճիշտ  կառուցման կարողությունները:

Ավարտելով  այս  մոդուլը  ուսանողը  կիմանա.  նախադասության   անդամների

հարաբերությունը,  կապակցման եղանակը,  միջոցները,  շարադասությունը, տեսակները  ըստ

հնչերանգի, ինչպես նաև  հաղորդակցման  տիպերը:

Մոդուլի տևողությունը գործնական աշխատանք՝ 68 ժամ
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Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի   ԳԾԹ -5-14-026

«Բառագիտություն, բառակազմություն, բառապաշար և դարձվածաբանությունՆ», ԳԾԹ -5-14-

027 «Ձևաբանություն» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1) ներկայացնել  հաղորդակցման  տիպերը և տեքստի  կառուցվածքը,

2) ներկայացնել տեղեկատվության բանավոր  և  գրավոր հաղորդում` պահպանելով

նախադասության հնչերանգային  տեսակները,

3) պահապանել նախադասության շարահյուսությունը,

4) ներկայացնել նախադասության տեսակները,

5) վերաշարադրի մեջբերվող  խոսքը`  պահպանելով  բովանդակությունը,

6) ներկայացնել ներդրյալ  կառույցները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հաղորդակցման  տիպերը և տեքստի  կառուցվածքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ  է գործածում  խոսքի  հաղորդակցման  տիպերը,

2) ճիշտ  է ներկայացնում  տեքստի  կառուցվածքը,  միավորման  ու  տրոհման  եղանակներն

ու միջոցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի հիման վրա: Գրավոր

աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` տեքստի կառուցվածքի, միավորման,

տրոհման եղանակների ու միջոցների մասին գիտելիքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տեքստի կառուցվածքը, տեքստերի միավորման և տրոհման եղանակները: Խոսքի
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հաղորդակցության տիպերը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

ներկայացնում հաղորդակցման տիպերը և տեքստի կառուցվածքը` առանց էական

թերությունների և անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել տեղեկատվության բանավոր  և  գրավոր հաղորդում` պահպանելով

նախադասության հնչերանգային  տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում հարցումները,

2) ճիշտ է կազմում   նախադասություններ` ըստ հնչերանգային տեսակների:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և բանավոր հարց ու

պատասխանի հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` ըստ

հնչերանգային տեսակների նախադասություններ կազմելու ունակությունը: Բանավոր հարց ու

պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` հարցումները ճիշտ կատարելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներըեն՝

Նախադասության հնչերանգային տեսակները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ ճիշտ է

կատարում բանավոր և գրավոր տեղեկատվական հաղորդում` առանց հնչերանգային էական

սխալների ու անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ
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համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պահապանել նախադասության շարահյուսությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կառուցում խոսքը` պահպանելով նախադասության տրամաբանական և հուզական

շեշտը,

2) ճիշտ  է  գործածում  նախադասության  անդամների  շարադասությունը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և բանավոր հարց ու

պատասխանի հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի`

նախադասության անդամների շարադասությունը ճիշտ գործածելու ունակությունը: Բանավոր

հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` խոսքը ճիշտ կառուցելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Նախադասության անդամների շարադասությունը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողն ընդհանուր առմամբ պահպանում է

նախադասության շարահյուսությունը` առանց էական սխալների ու անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել նախադասության տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կազմում պարզ և բարդ  նախադասություններ,

2) ճիշտ է օգտագործում  պատճառահետևանքային հարաբերություն  արտահայտող

կառույցները:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և բանավոր հարց ու

պատասխանի հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` պարզ և

բարդ նախադասություններ կազմելու ունակությունը: Բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով

ստուգվելու է ուսանողի` պատճառահետևանքային հարաբերություն արտահայտող կառույցները

ճիշտ օգտագործելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝

Պարզ և բարդ նախադասությունները: Պատճառահետևանքային հարաբերություն

արտահայտող  կառույցները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում

նախադասության տեսակները` առանց էական սխալների ու անճշտությունների:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Վերաշարադրի մեջբերվող  խոսքը`  պահպանելով  բովանդակությունը

Կատարման չափանիշներ 1) մեջբերվող  խոսքը   վերաշարադրելիս  ճիշտ  է փոխում   բառային  կազմը,  քերականական

կառուցվածքը   և  հնչերանգը,

2) կարողանում  է  առանց  բառական  ու  քերականական կառուցվածքի  փոփոխության,

բառացի կերպով  վերարտադրել մեջբերվող  խոսքը,

3) ճիշտ  է  ներկայացնում  ներքին  մենախոսության  մեջբերումը:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և բանավոր հարց ու

պատասխանի հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի`
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մեջբերվող խոսքը վերարտադրելու ունակությունը: Բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով

ստուգվելու է ուսանողի` ներքին մենախոսությունը մեջբերելու, տարբեր ոճի խոսքերի հետ

դրանց կապը ներկայացնելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Մեջբերվող խոսքի վերարտադրումը:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է վերաշարադրում մեջբերվող

խոսքը` պահպանելով բովանդակությունը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ներդրյալ  կառույցները

Կատարման չափանիշներ 1)ճիշտ է գործածում ներդրյալ  կառույցները,

2)ճիշտ է մեկնաբանում ներդրյալ կառույցները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական աշխատանքի և հարց ու պատասխանի

հիման վրա: Գրավոր աշխատանքների միջոցով ստուգվելու է ուսանողի` ներդրյալ կառույցները

ճիշտ գործածելու ունակությունը: Բանավոր հարց ու պատասխանի միջոցով ստուգվելու է

ուսանողի` ներդրյալ կառույցները մեկնաբանելու ունակությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ներդրյալ կառույցները:

Արդյունքի յուրացումը դրական կհամարվի, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում ներդրյալ

կառույցները` առանց էական թերությունների:
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Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցանումը կատարվում է գործնական ուսուցման միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ

համապատասխան գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Գործնական աշխատանք` 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-029

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին հաղորդել ընդհանուր գիտելիքներ գործավարության, դրա ծագման և զարգացման,

տարբեր ժամանակահատվածներում և տարբեր երկրներում դրա նշանակության և

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև ծանոթացնել կառավարման

փաստաթղթային ապահովման հետ առնչվող նորմատիվ և այլ իրավական ակտերին,

ստանդարտներին:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում՝ 24 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել գործավարության հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը,

2) ներկայացնել գործավարության դերն ու նշանակութունը,

3) ներկայացնել գործավարության ծագումն ու զարգացումը,

4) ներկայացնել կառավարման փաստաթղթային ապահովման հետ առնչվող  նորմատիվ և այլ

իրավական ակտերը, ստանդարտները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել գործավարության հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ճիշտ ներկայացնել գործավարության հասկացությունը,

2) ճիշտ է պատկերացնում և ներկայացնում գործավարության ընդհանուր բնութագիրը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի միջոցով ներկայացնում է գործավարության

հասկացությունը, ընդհանուր բնութագիրը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարության հասկացությունը և ընդհանոր բնութագիրը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների, անհատական և զույգերով կամ

խմբային աշխատանքների, ռեֆերատների, ինքնուրույն մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ

է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գործավարության դերն ու նշանակութունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում գործավարության դերը պետական և մասնավոր ոլորտներում,

2) ճիշտ է ներկայացնում «Գործավարություն» մասնագիտության դերն ու նշանակությունը այլ

մասնագիտությունների շարքում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր ներկայացնում է «Գործավարություն» մասնագիտության դերն ու

նշանակությունը հանրային և մասնավոր ոլորտներում, այլ մասնագիտությունների շարքում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

«Գործավարություն» մասնագիտության դերն ու նշանակությունը:
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Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում առաջադրված

դրույթները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների, անհատական և զույգերով կամ

խմբային աշխատանքների, ռեֆերատների, ինքնուրույն մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է

մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գործավարության ծագումն ու զարգացումը

Կատարման չափանիշներ 1)կարողանում է ներկայացնել գործավարության ծագումը և զարգացման փուլերը,

2)կարողանում է ներկայացնել ժամանակակից գործավարության առանձնահատկությունները և

զարգացման միտումները,

3) կարողանում է ներկայացնել արտասահմանյան երկրներում ժամանակակից

գործավարության կազմակերպման առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, ռեֆերատների կամ պրեզենտացիաների միջոցով ներկայացնում է

գործավարության ծագումը և զարգացումը, ժամանակակից գործավարության

առանձնահատկությունները և զարգացման միտումները, արտասահմանյան երկրներում դրան

կազմակերպումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարության ծագումը և զարգացումը: Ժամանակակից գործավարությունը և դրա
կազմակերպումը արտասահմանյան երկրներում:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրված հանձնարարությունը
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կատարել է ճիշտ:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների, անհատական և զույգերով կամ

խմբային աշխատանքների, ռեֆերատների, ինքնուրույն մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է

մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կառավարման փաստաթղթային ապահովման հետ առնչվող  նորմատիվ և այլ

իրավական ակտերը, ստանդարտները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է թվարկել կառավարման փաստաթղթային ապահովման հետ առնչվող

իրավական ակտերը և ներկայացնել դրանց աստիճանակարգությունը,

2) կարողանում է թվարկել կառավարման փաստաթղթային ապահովմանը, գործավարությանը

վերաբերվող հայկական (ՀՍՏ) և միջազգային (ISO) ստանդարտները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, ռեֆերատների կամ պրեզենտացիաների միջոցով ներկայացնում

է կառավարման փաստաթղթային ապահովմանը վերաբերվող իրավական ակտերը, դրանց

աստիճանակարգությունը, հայկական և միջազգային ստանդարտները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Կառավարման փաստաթղթային ապահովման հետ առնչվող իրավական ակտերը,

կառավարման փաստաթղթային ապահովմանը, գործավարությանը վերաբերվող հայկական

(ՀՍՏ) և միջազգային (ISO) ստանդարտները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրված

հանձնարարականը:



150

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների, անհատական և զույգերով կամ

խմբային աշխատանքների, ռեֆերատների, ինքնուրույն մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է

մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 8 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԱՎԱՐԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-030

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին  տալ գիտելիքներ փաստաթղթի տեսակների, դրանց դասակարգման, կատարած

գործառույթների վերաբերյալ, նրա մոտ ձևավորել փաստաթղթավորման և գործավարական

գործառույթները սահմանող նորմատիվ և այլ իրավական ակտերին, ստանդարտներին

համապատասխան գործավարության մեջ օգտագործվող փաստաթղթերի հիմնական

տեսակները կազմելու, ձևավորելու հմտություններ:

Մոդուլի տևողությունը 68 ժամ, որից ՝

Տեսական ուսուցում` 36 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 32 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել փաստաթղթի (նաև ձևաթղթի) հասկացությունը, դրանց նշանակութունը,

2) ներկայացնել փաստաթղթերի տեսակները և դասակարգումը,

3) կազմել գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:
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ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել փաստաթղթի (նաև ձևաթղթի) հասկացությունը, դրանց նշանակութունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բնութագրում «փաստաթուղթ» հասկացությունը` որպես տեղեկակիր (նյութական

կրիչ),

2) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի նշանակությունը կառավարման համակարգում,

3) ճիշտ է բնորոշում ձևաթուղթը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի միջոցով բացատրում է «փաստաթուղթ» և

«գործավարական փաստաթուղթ» հասկացությունները, ներկայացնում է փաստաթղթերի

նշանակությունը, բնորոշում ձևաթուղթը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարական փաստաթղթի հսկացությունը, հատկանիշները և նշանակությունը:

Ձևաթուղթը, դրանց կիրառումը գործավարության մեջ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում առաջադրված

հանձնարարականը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և անհատական ու խմբային

գործնական աշխատանքների միջոցով: Դասավանդողին անհրաժեշտ է մասնագիտական

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել փաստաթղթերի տեսակները և դասակարգումը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է տարբերել գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակները և դրանց

առանձնահատկությունները,
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2) կարողանում է դասակարգել փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի միջոցով կամ պրեզենտացիաների միջոցով

ներկայացնում է գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակները, դասակարգումը,

նշում է դրանց առանձնահատկությունները: Գրավոր թեստի ընդհանուր ցուցակից առանձին

շարքերով առանձնացնում է կազմակերպակարգադրական և հաղորդատեղեկատվական

կարգի փաստաթղթերը և նշում դրանց հիմնական հատկանիշները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարական փաստաթղթի տեսաները և դասակարգումը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, անհատական ու խմբային

գործնական աշխատանքների միջոցով: Դասավանդողին անհրաժեշտ է մասնագիտական

գրականություն, կպահանջվի օգտագործել փաստաթղթերի տեսակները ցուցադրող

թղթապանակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է թվարկել փաստաթղթերի հիմնական տեսակների ձևին վերաբերվող

պարտադիր պայմանները,

2) կարողանում է թվարկել փաստաթղթի բովանդակությանը վերաբերվող պարտադիր

պահանջները,

3) կարողանում է նորմատիվ և այլ իրավական ակտերին համապատասխան կազմել

գործավարական փաստաթղթերի տարբեր տեսակներ:
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Գնահատման միջոցը Արդյունքի ձեռքբերումը ստուգելու համար ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասանի,

պրեզենտացիաների միջոցով պետք է ներկայացնի փաստաթղթերի հիմնական տեսակների

կազմմանը վերաբերվող պարտադիր պայմանները, բովանդակությանը վերաբերվող

պահանջները, կազմի գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակներից մեկական

օրինակ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարական փաստաթղթերի հիմնական տեսակների կազմումը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, անհատական ու խմբային

գործնական աշխատանքների միջոցով: Դասավանդողին անհրաժեշտ է մասնագիտական

գրականություն, կպահանջվի օգտագործել փաստաթղթերի տեսակները ցուցադրող

թղթապանակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 30 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 28 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-031

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին կոնկրետ օրինակների միջոցով ծանոթացնել պետական մարմինների և տարբեր

կազմակերպաիրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց կառուցվածքին, հնարավոր

ստորաբաժանումներին, կառավարման համակարգին, գործավարական ծառայության

կառուցվածքին, նրա աշխատանքների կազմակերպմանը, անձնակազմին, նրանց հիմնական

գործառույթներին, ինչպես նաև ուսանողի  մոտ ձևավորել ելքային, մուտքային և ներքին
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փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման, փաստաթղթերի որոշարկման, սահմանված

ժամկետում կատարողին հանձնելու, կատարման հսկողության կազմակերպման, պատասխան

փաստաթղթի նախագծի մշակման կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում` 32 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 22 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ԳԾԹ - 5-14-030

«Գործավարական փաստաթղթերի կազմում և դասակարգում» մոդուլը

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել պետական մարմինների, տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող

իրավաբանական անձանց կառուցվածքը, կառավրման համակարգը, տորաբաժանումների

գործառույթները,

2) իրականացնել ելքային, մուտքաին և ներքին փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման

գործընթացները,

3) կատարել փաստաթղթերի որոշարկման, սահմանված ժամկետում կատարողին հանձնելու,

կատարման հսկողության կազմակերպման, ստանդարտ պատասխան պահանջող

փաստաթղթի նախագծի մշակման գործընթացները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել պետական մարմինների, տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող

իրավաբանական անձանց կառուցվածքը, կառավարման համակարգը, տորաբաժանումների

գործառույթները
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պետական մարմինների, տարբեր կազմակերպաիրավական ձև

ունեցող իրավաբանական անձանց կառուցվածքը,

2) ճիշտ է ներկայացնում կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործառույթները,

3) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման համակարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, պրեզենտացիաների, ռեֆերատների միջոցով ներկայացնում է պետական

մարմինների, տարբեր կազմակերպաիրվական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց

կառուցվածքը, կառուցվածքային ստորաբաժանումների հիմնական գործառույթները,

կառավարման համակարգը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տարբեր կազմակերպաիրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց կառուցվածքը,

հիմնական ստորաբաժանումների գործառույթները: Պետական կառավարման մարմինների

կառուցվածքը, ընդհանուր բնութագիրը, ստորաբաժանումների հիմնական գործառույթները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է ներկայացնում պահանջվող

դրույթները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և անհատական կամ խմբային

գործնական աշխատանքների միջոցով: Դասավանդողին անհրաժեշտ է մասնագիտական

գրականություն, կպահանջվի օգտագործել իրավական ակտերի թղթապանակ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 12 ժամ
Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Իրականացնել  ելքային, մուտքաին և ներքին փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման

գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել կազմակերպության փաստաթղթահոսքերի /ելքային, մուտքային
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և ներքին/ առանձնահատկությունները, փուլերը,

2) կարողանում է ընդունել և գրանցել փաստաթղթերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր ներկայացնում է ելից, մտից և ներքին փաստաթղթերի կազմման

առանձնահատկությունները, սխեմատիկ ձևով ներկայացնում է փաստաթղթահոսքի փուլերը,

դերային խաղի միջոցով ընդունում և գրանցում է առաջադրված փաստաթղթերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Փաստաթղթաշրջանառության հասկացությունը: Փաստաթղթաշրջանառության կազմակեր-

պումը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների միջոցով,

գործնական աշխատանք ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում խմբերով դերային

խաղերի միջոցով: Արդյունքի ձեռք բերելն ավելի մատչելի դարձնելու համար խրախուսվում է

գործավարության ուսումնական կաբինետում պրակտիկ, անհատական կամ խմբային

աշխատանքների կազմակերպումը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 10 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել փաստաթղթերի որոշարկման, սահմանված ժամկետում կատարողին հանձնելու,

կատարման հսկողության կազմակերպման, ստանդարտ պատասխան պահանջող

փաստաթղթի նախագծի մշակման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է իրականացնել ներկայացված փաստաթղթերի որոշարկման և կատարողներին

հանձնման աշխատանքները,
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2) կարողանում է ներկայացնել փաստաթղթերի կատարման հսկողության գործընթացը,

3) ճիշտ է պատրաստում ստանդարտ պատասխան պահանջող փաստաթղթերի նախագծերը:

Գնահատման միջոցը Դերային խաղի միջոցով իրականացնում է առաջադրված որևէ փաստաթղթի որոշարկում և

հանձնում կատարողին, ներկայացնում է կատարման հսկողության փուլերը և արդյունքի նյութի

հիման վրա պատրաստում և ներկայացնում է ստանդարտ պատասխան պահանջող նամակի

նախագծեր:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Փաստաթղթերի որոշարկումը: Փաստաթղթերի կատարման նկատմամբ հսկողությունը:

Ստանդարտ պատասխան պահանջող փաստաթղթերը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների միջոցով,

գործնական աշխատանք ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում խմբերով դերային

խաղերի միջոցով: Արդյունքի ձեռքբերումն ավելի մատչելի դարձնելու համար խրախուսվում է

գործավարության ուսումնական կաբինետում պրակտիկ, անհատական կամ խմբային

աշխատանքների կազմակերպումը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 10 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ, ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՎ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-032

Մոդուլի նպատակը Ուսանողի մոտ ձևավորել գործում փաստաթղթերը դասավորելու, գործը ձևավորելու,

վերնագրելու, պահպանման ժամկետները որոշելու, անվանացանկեր կազմելու և հաստատելու
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կարողություններ: Ուսանողին հաղորդել գործավարությամբ ավարտված փաստաթուղթը

արխիվ հանձնելու համար նախապատրաստական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ

գիտելիքներ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում` 20 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 16 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-031

«Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպում» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)դասակարգել փաստաթղթերը գործում, կազմել գործի ներքին ցուցակը և վավերացման

թերթիկը,

2) ձևավորել գործը, կազմել գործերի վերնագրերը, որոշել պահպանման ժամկետները ըստ

ցանկերի,

3) ներկայացնել գործերի անվանացանկի տեսակները և դրա ձևավորման ու հաստատման

կարգը,

4) ներկայացնել արխիվային պահպանման նշանակությունը, հայաստանի պետական ազգային

ֆոնդի կազմակերպումը, արխիվային գործերի ղեկավարման մարմինները,

5) ներկայացնել արխիվային փաստաթղթերի պահպանությունը,

6) ներկայացնել գործավարությամբ ավարտված փաստաթուղթը արխիվ հանձնելու համար

իրականացվող նախապատրաստական աշխատանքները և արխիվային փաստաթղթերի

օգտագործումը:

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Դասակարգել փաստաթղթերը գործում, կազմել գործի ներքին ցուցակը և վավերացման

թերթիկը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է դասավորում / դասակարգում/ փաստաթղթերը գործում,

2) ճիշտ է համարակալում գործի էջերը,

3) կարողանում է կազմել գործի ներքին ցուցակը և վավերացման թերթիկը:

Գնահատման միջոցը Հանձնարարվում է տարբեր տեսակի փաստաթղթերը խմբավորել, դասավորել

համապատասխան գործում, համարակալել էջերը, ամբողջացնել գործը` տեղադրելով ներքին

ցուցակն ու վավերացման թերթիկը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործի կազմումը: Գործի ներքին ցուցակը և վավերացման թերթիկը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, հարցուպատասխանի,

տրամաբանական պատասխաններ ակնկալող հարցադրումների, գործնական աշխատանքների

միջոցով: Դասախոսն իր ձեռքի տակ պետք է ունենա տարբեր տեսակի փաստաթղթեր,

թղթապանակներ գործերի ձևավորման համար:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ձևավորել գործը, կազմել գործերի վերնագրերը, որոշել պահպանման ժամկետները ըստ

ցանկերի

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ձևավորում գործի շապիկը,
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2) ճիշտ  է կազմում գործերի վերնագրերը,

3) պահպանման ժամկետների նշումով օրինակելի և գերատեսչական ցանկերի համաձայն

կարողանում է որոշել գործերի պահպանման  ժամկետները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը առաջադրված փաստաթղթերի հիման վրա կազմում և մեկաբանում է 3 գործի

վերնագիր, ձևավորում է շապիկները, պահպանման ժամկետների նշումով օրինակելի և

գերատեսչական ցանկերի համաձայն որոշում է առաջադրված 3 գործերի պահպանման

ժամկետները, գործում դասակարգում է հանձնարարված 10 փաստաթուղթ և տեսականորեն

հիմնավորում իր կատարած աշխատանքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործի ձևավորումը և վերնագրումը: Գործերի պահպանման ժամկետները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում հանձնարարված

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, հարցուպատասխանի,

տրամաբանական պատասխաններ ակնկալող հարցադրումների, գործնական

աշխատանքների, գործերի մշակման անհատական և խմբային հանձնարարությունների

միջոցով: Դասախոսին անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, պահպանման

ժամկետների նշումով օրինակելի և գերատեսչական ցանկեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գործերի անվանացանկի տեսակները և դրա ձևավորման ու հաստատման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) գործերի տիպային կամ օրինակելի անվանացանկերի հիման վրա կարողանում է կազմել
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գործերի անհատական անվանացանկ,

2) ճիշտ է ներկայացնում գործերի անվանացանկի ձևավորման և հաստատման կարգը:

Գնահատման միջոցը Առաջադրված փաստաթղթերի հիման վրա կազմում է գործերի անհատական անվանացանկը և

մեկնաբանում ընթացքը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործի անվանացանկի ձևավորումը: Գործի անվանացանկի հաստատումը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների, տրամաբանական

պատասխաններ ակնկալող հարցադրումների, խմբերով գործնական աշխատանքների

միջոցով: Դասախոսին անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն: Արդյունքի

ձեռքբերումն ավելի մատչելի դարձնելու համար առաջարկվում են համապատասխան

փաստաթղթեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք` 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել արխիվային պահպանման նշանակությունը, Հայաստանի պետական ազգային

ֆոնդի կազմակերպումը, արխիվային գործերի ղեկավարման մարմինները

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել արխիվային պահպանման նշանակությունը,

2) կարողանում է ներկայացնել արխիվային գործի մասին օրենքը,

3) կարողանում է ներկայացնել պետական ազգային արխիվային ֆոնդի կազմը և նրա

փաստաթղթերի դասակարգումը, ֆոնդի համալրման աղբյուրները,

4) ճիշտ է ներկայացնում արխիվային գործերի ղեկավարման մարմինները և նրանց հիմնական

պարտականությունները:
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Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի, պրեզենտացիաների միջոցով ներկայացնում է

արխիվային պահպանման նշանակությունը, ընդհանուր նկարագրում է արխիվային գործի

մասին օրենքը, ազգային արխիվային ֆոնդի կազմը, փաստաթղթերի դասակարգումը, ֆոնդի

համալրման աղբյուրները, արխիվային գործերի ղեկավարման մարմինները և նրանց

հիմնական պարտականությունները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Արխիվային պահպանումը: Արխիվային գործի մասին ՀՀ օրենքը: Ազգային պետական արխիվը:

արխիվային գործերի ղեկավարման մարմինները և նրանց հիմնական պարտականությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ կատարում առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների, տրամաբանական

պատասխաններ ակնկալող հարցադրումների, խմբերով գործնական աշխատանքների

միջոցով: Շոշափելի արդյունքի հասնելու համար կազմակերպվում է այցելություն Ազգային

արխիվ կամ կազմակերպության արխիվ: Դասախոսին անհրաժեշտ է մասնագիտական

գրականությունև «Արխիվային գործի մասին» ՀՀ օրենքը:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք` 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել արխիվային փաստաթղթերի պահպանությունը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել փաստաթղթերի մշտական պահպանությունը,

2) կարողանում է ներկայացնել փաստաթղթերի ժամանակավոր պահպանությունը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, ռեֆերատների, հարց ու պատասխանի միջոցով ներկայացնում է

գործավարական փաստաթղթերի մշտական և ժամանակավոր պահպանությունը:



163

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարական փաստաթղթերի մշտական և ժամանակավոր պահպանությունը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների, գործնական

առաջադրանքների միջոցով:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ
Գործնական աշխատանք՝4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել գործավարությամբ ավարտված փաստաթուղթը արխիվ հանձնելու համար

իրականացվող նախապատրաստական աշխատանքները և արխիվային փաստաթղթերի

օգտագործումը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է նկարագրել գործավարությամբ ավարտված փաստաթուղթը արխիվ հանձնելու

համար իրականացվող նախապատրաստական աշխատանքները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի միջոցով ներկայացնում է գործավարությամբ

ավարտված փաստաթուղթը արխիվ հանձնելու համար իրականացվող նախապատրաստական

աշխատանքները, արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման կարգը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործավարական փաստաթղթերի արխիվ հանձնումը: Արխիվային փաստաթղթերի

օգտագործումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, գործնական առաջադրանքների

միջոցով:



164

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-033

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել խորհրդակցությունների, գործարար էթիկայի

կանոններին համապատասխան` հանդիպումներ և ժողովներ կազմակերպելու և դրանք

սպասարկելու, հեռախոսազանգեր կատարելու, ինչպես նաև այցելուների և հյուրերի

ընդունելության, գործուղումների և բիզնես-հյուրասիրության նախապատրաստման ու

կազմակերպման, ղեկավարի աշխատանքային ժամանակացույց կազմելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում` 22 ժամ

գործնական աշխատանք՝14 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել խորհրդակցությունների, ժողովների և հանդիպումների կազմակերպման

ընթացակարգերը,

2)կատարել գործարար էթիկայի կանոններին համապատասխան հեռախոսազանգեր,

ներկայացնել այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպման ընթացակարգը,

3) ներկայացնել գործուղումների կազմակերպման կարգը,

4) ներկայացնել բիզնես-հյուրասիրությունների կազմակերպման կարգը,

5)կազմել ղեկավարի աշխատանքային ժամանակացույց:

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել խորհրդակցությունների, ժողովների և հանդիպումների կազմակերպման

ընթացակարգերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում խորհրդակցությունների, ժողովների կազմակերպման քայլերը և դրանց

հաջորդականությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում հանդիպումների կազմակերպման քայլերը և դրանց

հաջորդականությունները:

Գնահատման միջոցը Բանավոր, ռեֆերատների կամ պրեզենտացիայի միջոցով ներկայացնում է

խորհրդակցությունների, ժողովների, հանդիպումներ կազմակերպման կարգը, դերային խաղի

մեջ առաջադրված օրակարգով և պայմաններով կազմակերպում է խորհրդակցություն կամ

ժողով, հստակ ցուցադրելով քայլերի տրամաբանական հաջորդականությունը, դերային խաղի

մեջ առաջադրված նպատակով և պայմաններով կողմերի հետ կազմակերպում է հանդիպում`

հստակ ցուցադրելով քայլերի տրամաբանական հաջորդականությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Խորհրդակցությունների, ժողովների, սեմինարների, կազմակերպումը: Գործնական

հանդիպումների կազմակերպումը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, գործնական առաջադրանքների

միջոցով: Ցանկալի է պրակտիկայի ձևով ուսանողների կամավորական մասնակցությունները

ուսումնական հաստատության և նրա գործընկեր տեղական և միջազգային հասարակական

կազմակերպությունների անցկացրած խորհրդակցությունների, ժողովների, սեմինարների
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կազմակերպման և վարման աշխատանքներին ուսումնառության ողջ ընթացքում: Ուսանողները

դիտում են ուսումնական ֆիլմեր և գրում են ռեֆերատներ նման միջոցառումների անցկացման

վերաբերյալ իրենց գիտելիքների և պատկերացումների մասին:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կատարել գործարար էթիկայի կանոններին համապատասխան հեռախոսազանգեր,

ներկայացնել այցելուների, հյուրերի ընդունելության կազմակերպման ընթացակարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հեռախոսազանգեր կատարելիս ( ստացված և պատասխան զանգեր)

գործարար էթիկային համապատասխան ընդունված կանոնները,

2) ճիշտ է ներկայացնում այցելուներին ընդունման գործընթացը,

3) ճիշտ է ներկայացնում հյուրերին դիմավորելու և տեղավորելու կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը դերային խաղի միջոցով «կատարում է» հեռախոսազանգեր (ստանալ,

պատասխանել) 1-2 գործընկերոջ և շահագրգիրռ քաղաքացուհետ գործարար էթիկայի

կանոններին համապատասխան:Դերային խաղի մեջ նախապես առաջադրված

պայմաններով ուսանողը կազմակերպում և մեկնաբանում է տարբեր հարցեր ունեցող

3 այցելուի ընդունում և 3 հյուրի դիմավորում ու տեղավորում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Հեռախոսազանգեր կատարելիս գործարար էթիկայի կանոնները: Այցելուներին և հյուրերին

ընդունելու կարգը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների, տրամաբանական
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պատասխաններ ակնկալող հարցադրումների, խմբերով գործնական աշխատանքների

միջոցով: Կամավորական աշխատանքների կազմակերպման միջոցով ուսանողների մոտ պետք

է ձևավորել այցելուների, հյուրերի ընդունելության փորձ: Դասախոսին անհրաժեշտ է

մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գործուղումների կազմակերպման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գործուղումների նախապատրաստման, կազմակերպման քայլերը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գործուղումների արդյունքների ամփոփման գործընթացը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը ներկայացնում է հակիրճ զեկույց, որտեղ արտահայտում է իր անձնական

պատկերացումները գործուղումների նախապատրաստման և կազմակերպման, գործուղումների

արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գործողումների կազմակերպման կարգը: Գործողումների արդյունքների ամփոփումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների ուսումնաօժանդակ

նյութերի միջոցով: Նախատեսել դերային խաղեր` նախապես կազմած սցենարներով:

Ուսումնական հաստատության գործուղումների արխիվի և հաշվապահության փաստաթղթերի

ուսումնասիրություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ
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Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4. Ներկայացնել բիզնես-հյուրասիրությունների կազմակերպման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բիզնես – հյուրասիրությունների համար նախատեսված տարբեր

միջոցառումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում բիզնես-հյուրասիրությունների գործառութային

առանձնահատկությունները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը ներկայացնում է հակիրճ զեկույց, որտեղ արտահայտում է իր անձնական

պատկերացումները բիզնես-հյուրասիրությունների համար նախատեսված կոնկրետ

միջոցառումների և դրանց գործառութային առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բիզնես հյուրասիրությունների առանձնահատկութունները: Բիզնես հյուրասիրությունների

անցկացման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, գործնական առաջադրանքների

միջոցով: Ուսանողները ծանոթանում են բիզնես-հյուրասիրության ընդունված միջազգային և

ազգային ձևերին, այն իրականացնող կազմակերպություններին, նրանց հետ համագործակցելու

ձևերին, հյուրասիրության յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկություններին, դրանց

կազմակերպման ընթացակարգին: Դասախոսին անհրաժեշտ է համապատասխան

գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ
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Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Կազմել ղեկավարի աշխատանքային ժամանակացույց

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գործունեության արդյունավետ ժամանակացույց կազմելու

սկզբունքները,

2) հանձնարարված տվյալների համաձայն կազմում է ղեկավարի գործունեության

ժամանակացույցը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը ներկայացնում է հակիրճ զեկույց, որտեղ հանձնարարված տվյալների հիման

վրա արտահայտում է իր անձնական պատկերացումները ղեկավարի գործունեության

արդյունավետ ժամանակացույց կազմելու սկզբունքների և ձևաչափի վերաբերյալ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աշխատանքային ժամանակացույց կազմելու սկզբունքները և կարգը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների միջոցով: Կարող են

նախատեսել դերային խաղեր ուսանողների՝ նախապես կազմած սցենարներով:Դասախոսին

անհրաժեշտ են ուսումնաօժանդակ նյութեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿԱԴՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-034

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին տալ գիտելիքներ կադրային գործի կազմակերպաիրավական կարգի վերաբերյալ,

ինչպես նաև ձևավորել աշխատանքի ընդունման, այլ աշխատանքի տեղափոխման,
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աշխատանքից ազատման, գործուղումների, աշխատանքային պայմանագրերի կնքման,

արձակուրդների տրամադրման (արձակուրդների ժամանակցույց, արձակուրդի հրաման)

փաստաթղթերի կազմման ու դրա իրականացմանը հետևելու, աշխատանքային գրքույկի,

աշխատողների գործուղումների գործընթացները  կազմակերպելու կարողություններ:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում՝ 32 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 22ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-030

«Գործավարական փաստաթղթերի կազմում և դասակարգում», ԳԾԹ -5-14-031

«Փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը», ԳԾԹ -5-14-032 «Գործերի կազմում,

ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել կադրային գործավարության շրջանակները և աշխատանքային

հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը,

2) կազմել անձակազմի վերաբերյալ կանոնակարգ, հաստիքային ցուցակ, պաշտոնի

հրահանգներ,

3)կազմել աշխատանքի ընդունման, այլ աշխատանքի տեղափոխման, աշխատանքից

ազատման, գործուղումների, արձակուրդների տրամադրման փաստաթղթերը,

4)ներկայացնել պետական և համայնքային ծառայության կազմակերպման

առանձնահատկությունները,

5) իրականացնել աշխատանքային գրքույկի և անձնական գործի վարման գործընթացները:

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

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կադրային գործավարության շրջանակները և աշխատանքային

հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտերը

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է ներկայացնել կադրային գործավարության շրջանակները,

2) կարողանում է ներկայացնել աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող

իրավական ակտերը,

3) ճիշտ է ներկայացնում ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի աստիճանակարգությունը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, ռեֆերատների միջոցով ներկայացնում է կադրային գործավարության

շրջանակները, թվարկում է աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող, գործավարի

իմացության համար առավել անհրաժեշտ իրավական ակտերը, ընդհանուր ներկայացնում է

դրանց կարգավորման առարկան, վերաբերելիութունը կադրային գործավարությանը, սխեմայի

ձևով ներկայացնում  ոլորտի հետ առնչվող իրավական ակտերի աստիճանակարգությունը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Կադրային գործավարությունը: Աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող

իրավական ակտերը:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, քննարկումների միջոցով:

Դասախոսին անհրաժեշտ է համապատասխան գրականությունև իրավական ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմել անձակազմի վերաբերյալ կանոնակարգ, հաստիքային ցուցակ, պաշտոնի հրահանգներ
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Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է կազմել անձակազմի վերաբերյալ կանոնակարգ,

2) կարողանում է կազմել հաստիքային ցուցակ,

3) պաշտոնի հրահանգներ:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը մենակ կամ խմբային աշխատանքների միջոցով հորինված կազմակերպության

համար կազմում է անձակազմի վերաբերյալ կանոնակարգ, հաստիքային ցուցակ, որևէ

պաշտոնի հրահանգ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Անձնակազմի վերաբերյալ կանոնակարգը և դրա մշակման կարգը: Հաստիքային ցուցակ

կազմելու կարգը: Պաշտոնի հրահանգները:

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

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, գործնական առաջադրանքների

միջոցով: Մոդուլի արդյունավետ յուրացման համար անհրաժեշտ կլինի, որպեսզի ուսանողներն

ուսումնասիրեն համապատասխան փաստաթղթերի նմուշներ: Դասախոսին անհրաժեշտ է

համապատասխան գրականություն ինչպես նաև անձնակազմի վերաբերյալ կանոնակարգի,

հաստիքային ցուցակի, պաշտոնի հրահանգների օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կազմել աշխատանքի ընդունման, այլ աշխատանքի տեղափոխման, աշխատանքից ազատման,

գործուղումների, արձակուրդների տրամադրման փաստաթղթերը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի ընդունման և աշխատանքից ազատման,

գործուղումների, արձակուրդների տրամադրաման ընթացակարգերը և դրանք ապահովող
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թաստաթղթերը,

2) ճիշտ է կազմում աշխատանքի ընդունման և աշխատանքից ազատման, գործուղումների,

արձակուրդների տրամադրաման փաստաթղթերը՝ դիմում, համաձայնագիր, հրաման,

աշխատանքային պայմանագիր, գործուղման վկայագիր, կադրերի հաշվառման անձնական

թերթիկ, արձակուրդների ժամանակացույց և այլն:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր, հարց ու պատասխանի, դերային խաղերի, ռեֆերատների միջոցով

ներկայացնում է աշխատանքի ընդունման և աշխատանքից ազատման, գործուղումների,

արձակուրդների տրամադրաման ընթացակարգերը, առաջադրանքի համաձայն կազմում է

հետևյալ փաստաթղթերից մեկական օրինակ` աշխատանքային պայմանագիր, աշխատանքի

ընդունման հրաման, աշխատանքից ազատման հրաման, աշխատանքի ընդունման վերաբերյալ

դիմում, համաձայնագիր, ծանուցում, գործուղման վկայագիր, կադրերի հաշվառման անձնական

թերթիկ, արձակուրդների ժամանակացույց:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աշխատանքի ընդունման և աշխատանքից ազատմանկարգը և դրանք ապահովող

փաստաթղթերը: գործուղումներն ապահովող փաստաթղթերը: Արձակուրդների

տրամադրմանկարգը և դրանք ապահովող փաստաթղթերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների, անհատական և զույգերով կամ

խմբային աշխատանքների, ինքնուրույն մշակումների միջոցով:

Գործնական նկատառումներից ելնելով կառաջադրվեն աշխատանք օրենսդրական ակտերի,

կադրային գործի կազմակերպաիրավական հիմնական փաստաթղթերի հետ: Փաստաթղթերի
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կառուցվածքի բաղադրիչային վերլուծություն` գործառույթների պարզաբանումով: Խմբային

դերախաղեր: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, համապատասխան

փաստաթղթերի ձևաթղթեր, օրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 10 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել պետական և համայնքային ծառայության կազմակերպման

առանձնահատկությունները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անվանացանկը և

դասային աստիճանակարգումը,

2) ճիշտ է ներկայացնում քաղաքացիական և համայնքային ծառայողների պաշտոնների

նշանակման և ազատման կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը պրեզենտացիաների, հարց ու պատասխանի, ռեֆերատների միջոցով ներկայացնում

է քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անվանացանկը և դասային

աստիճանակարգումը, նրանց աշխատանքի ընդունման և ազատման կարգը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անվանացանկը և դասային

աստիճանակարգումը: Քաղաքացիական և համայնքային ծառայողներին պաշտոնների

նշանակման և ազատման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսություների և գործնական առաջադրանքների
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միջոցով: Դասախոսին անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Իրականացնել աշխատանքային գրքույկի և անձնական գործի վարման գործընթացները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում աշխատանքային գրքույկում անհրաժեշտ բոլոր գրառումները,

2) ճիշտ է ներկայացնում  աշխատանքային գրքույկների հաշվառման մատյանի վարման

գործընթացը,

3) կարողանում է ներկայացնել փաստաթղթերի ցանկը, որոնք պետք է պահվեն անձնական

գործում:

Գնահատման միջոցը Հանձնարարվում է աշխատանքային գրքույկի համակարգչային նմուշօրինակի մեջ և դրանց

հաշվառման մատյանում կատարել և մեկնաբանել հանձնարարված անհրաժեշտ գրառումները,

առաջարկված փաստաթղթերից հանձնարարվում է ձևավորել անձնական գործ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աշխատանքային գրքույկի վարման կարգը: Աշխատանքային գրքույկների հաշվառման

մատյանը և դրա վարման կարգը: Անձական գործի կազմումը և վարումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների և գործնական աշխատանքների

միջոցով: Աշխատանքային գրքույկներում անհրաժեշտ գրառումների, աշխատանքային

գրքույկների հաշվառման մատյանի վարման, անձնական գործի ձևավորման և վարման կարգի

ոլորտում կարողունակություններ ձևավորելու նպատակով խրախուսվում է գործավարության
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ուսումնական կաբինետում պրակտիկ անհատական կամ խմբային աշխատանքների

կազմակերպումը: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, համապատասխան

փաստաթղթերի ձևաթղթեր, նմուշօրինակներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 4 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳԱՂՏՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ,

ԳԱՂՏՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-035

Մոդուլի նպատակը Ուսանողին հաղորդել գիտելիքներ գաղտնապահական գործավարության, գաղտնապահական

փաստաթղթերի, գաղտնապահական գործերի վարման, հիշյալ փաստաթղթերի հաշվառման,

պահպանման  և օգտագործման կարգի մասին:

Մոդուլի տևողությունը 18 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում՝ 12 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելուց առաջ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ԳԾԹ -5-14-030

«Գործավարական փաստաթղթերի կազմում և դասակարգում», ԳԾԹ -5-14-032 «Գործերի

կազմում, ընթացիկ և արխիվային պահպանման կազմակերպում», ԳԾԹ -5-14-033

«Կազմակերպության ղեկավարի գործունեության կազմակերպման ապահովումը», ԳԾԹ -5-14-

034 «Կադրային գործավարություն» մոդուլները:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)սահմանել «գաղտնապահական գաղտնիք» հասկացությունը,

2)ներկայացնել գաղտնապահական գործավարության կազմակերպումը, գաղտնապահական



177

փաստաթղթերի ոչնչացման կարգը,

3)ներկայացնել գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ աշխատանքների իրազեկության

սահմանափակման  կարգը,

4) ներկայացնել գաղտնիության   գրիֆով փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման և

օգտագործման կարգը,

5) ներկայացնել գաղտնապահական տեղեկատվության պաշտպանության կարգը:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Սահմանել «գաղտնապահական գաղտնիք» հասկացությունը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում «Պետական, ծառայողական գաղտնիք» և «Գաղտնապահական

գաղտնիք» հասկացությունները,

2) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական տեղեկատվություն պարունակող կրիչները,

3)ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական գործավարությունը կարգավորող նորմատիվ

իրավական ակտերը և մեթոդական հանձնարարականները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր հարցադրումների միջոցով ներկայացնում է «Պետական, ծառայողական

գաղտնիք», «Գաղտնապահական գաղտնիք» հասկացությունները և նշում ոլորտը կարգավորող

նորմատիվ իրավական ակտերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

«Պետական, ծառայողական գաղտնիք» և «Գաղտնապահական գաղտնիք»

հասկացությունները: Գաղտնապահական տեղեկատվություն պարունակող կրիչները:

Գաղտնապահական գործավարությունը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերը:



178

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, տրամաբանական

հարցադրումների, անհատական և խմբային աշխատանքների, ուսանողների ինքնուրույն

մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական

ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել գաղտնապահական գործավարության կազմակերպումը, գաղտնապահական

փաստաթղթերի ոչնչացման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական գործավարության ծառայության գործառույթները,

2) ճիշտ է ներկայացնում  գաղտնապահական փաստաթղթերի ընդունման, գրանցման,

առաքման գործընթացները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական փաստաթղթերի վիճակի և առկայության

ստուգում անցկացնելու կարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական փաստաթղթերի պահպանման կարգը,

5) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական փաստաթղթերի ոչնչացման կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր հարցադրումների միջոցով ներկայացնում է գաղտնապահական

գործավարության ծառայության գործառույթները, գաղտնապահական փաստաթղթերի

փաստաթղթաշրջանառությունը, վիճակի և առկայության ստուգում անցկացնելու կարգը,

պահպանման կարգը, ոչնչացման կարգը:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գաղտնապահական գործավարության հասկացությունը և կազմակերպումը:

Գաղտնապահական փաստաթղթերի վարումը, պահպանումը, ոչնչացման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, տրամաբանական

հարցադրումների, անհատական և խմբային աշխատանքների, ուսանողների ինքնուրույն

մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական

ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 2 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ աշխատանքների իրազեկության

սահմանափակման  կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական փաստաթղթերի իրազեկման սահմանափակման

համակարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում  գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ աշխատելու թուլյտվություն

ունեցող աշխատակիցների իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը,

3) ճիշտ է ներկայացնում պետական մարմիններին և այլ կազմակերպություններին

գաղտնապահական տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը,

4) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնի խորհրդակցությունների կազմակերպման կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր ներկայացնում է գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ
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աշխատանքների կանոնակարգումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գաղտնապահական փաստաթղթերի իրազեկման սահմանափակման համակարգը:

Գաղտնապահական փաստաթղթերի հետ աշխատելու թուլյտվություն ունեցող

աշխատակիցների իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը:

Պետական մարմիններին և այլ կազմակերպություններին գաղտնապահական

տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը: Գաղտնի խորհրդակցությունների կազմակերպման

կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, տրամաբանական

հարցադրումների, անհատական և խմբային աշխատանքների, ուսանողների ինքնուրույն

մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական

ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել գաղտնիության   գրիֆով փաստաթղթերի հաշվառման, պահպանման և

օգտագործման կարգը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի հաշվառման

կարգը,

2) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի
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պատրաստման և պահպանման համար անհրաժեշտ տարածքների նկատմամբ պահանջները,

3) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի

գաղտնազերծման և օգտագործման կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր ներկայացնում է գաղտնապահական տեղեկատվությամբ

փաստաթղթերի հաշվառումը, ինչպես նաև նրանց պահպանման համար համապատասխան

տարածքներին ներկայացվող պահանջները, փաստաթղթերի գաղտնազերծումն ու հետագա

օգտագործումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

գաղտնապահական տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի հաշվառման կարգը,

գաղտնապահական տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի պատրաստման և պահպանման

համար անհրաժեշտ տարածքների նկատմամբ պահանջները: գաղտնապահական

տեղեկատվությամբ փաստաթղթերի գաղտնազերծման և օգտագործման կարգը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված
առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, տրամաբանական

հարցադրումների, անհատական և խմբային աշխատանքների, ուսանողների ինքնուրույն

մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական

ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 1 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գաղտնապահական տեղեկատվության պաշտպանության կարգը
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գաղտնապահական տեղեկատվության պաշտպանության նկատմամբ

հիմնական պահանջները,

2) ճիշտ է ներկայացնում արտաքին միջամտությունից տեղեկատվության պաշտպանության

կարգը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը բանավոր ներկայացնում է գաղտնապահական

տեղեկատվության պաշտպանության նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, ինչպես

նաև արտաքին միջամտությունից տեղեկատվության պաշտպանության կարգը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Գաղտնապահական տեղեկատվության պաշտպանությաններքին և արտաքին

միջամտությունից:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է դասախոսությունների, տրամաբանական

հարցադրումների, անհատական և խմբային աշխատանքների, ուսանողների ինքնուրույն

մշակումների միջոցով: Անհրաժեշտ է մասնագիտական գրականություն, նորմատիվ իրավական

ակտեր:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում՝ 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝1 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-036

Մոդուլի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչի սարքերի պարզագույն կառուցվածքին, օպերացիոն
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համակարգի հիմնադրույթներին, կազմությանը, նրա ուղեկցորդ ծրագրերին, ստանդարտ

ծրագրերի օգնությամբ փաստաթղթերի, նկարների պատրաստման և մշակմանը, ինչպես նաև

Internet ցանցի, E_mail էլեկտրոնային փոստի հիմնադրույթներին և ինֆորմացիոն

ռեսուրսներին դիմելու WWW ծառայությունների դրույթներին, համակարգչի բեռնավորման

սկզբունքներին:

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ որից՝

Տեսական ուսուցում` 18 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

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

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել անհատական համակագիչների հիմնական պարամետրերը և ծրագրային ապա-

հովումը, օպերացիոն համակարգի հիմնադրույթները, կատարել ինտերֆեյսի կարգավորման

գործողություններ, կարողանալ օգտվել internet-ից,

2) կարողանալ  օպերացիոն համակարգերի միջավայրում կատարել ֆայլերի, թղթապանակ-

ների, կանչագրերի և սկավառակների հետ տարբեր գործողություններ, աշխատել ստանդարտ

գրաֆիկական և տեքստային խմբագրիչներով,

3) օգտագործել տեքստի պատրաստման համար տարբեր ազգային տառատեսակներ, ստուգող,

վերականգնող և հակավիրուսային ծրագրեր, արխիվատորներ, կարգավորի

տարածաշրջանային ստանդարտները:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել անհատական համակագիչների հիմնական պարամետրերը և ծրագրային ապա-
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հովումը, օպերացիոն համակարգի հիմնադրույթները, կատարել ինտերֆեյսի կարգավորման

գործողություններ, կարողանալ օգտվել Internet-ից

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում համակարգչի պարզագույն կառուցվածքը, հիմնական պարամետրերը

և ծրագրային ապահովումը,

2) ճիշտ է կատարում Windows-ի աշխատանքային սեղանի արտաքին տեսքի փոփոխություններ,

3) ճիշտ է կատարում ինտերֆեյսի կարգավորման գործողություններ,

4) ճիշտ է կատարում կառուցվածքային փոփոխությունները, սարքերի ու ծրագրերի

տեղադրումը և կարգավորումը,

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքը պատուհանների, Start գլխավոր մենյուի և խնդրագոտու

հետ,

7) ճիշտ է օգտվում Internet-ի փնտրող համակարգերից և կապի ծառայություններից:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին առաջադրվում է ներկայացնել համակարգչի պարզագույն կառուցվածքը,

հիմնական պարամետրերը և ծրագրային ապահովումը, կատարել Windows-ի աշխատանքային

սեղանի արտաքին տեսքի փոփոխություններ, աշխատել Start գլխավոր մենյուի և խնդրագոտու

հետ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Համակարգչի պարզագույն կառուցվածքը, հիմնական պարամետրերը և ծրագրային

ապահովումը: Windows-ի աշխատանքային սեղանի արտաքին տեսքի փոփոխությունները:

Ինտերֆեյսի կարգավորումը: Կառուցվածքային փոփոխությունները: Սարքերի ու ծրագրերի

տեղադրումը և կարգավորումը: Պատուհանների, Start գլխավոր մենյուի և խնդրագոտու հետ

աշխատանքը: Internet-ի փնտրող համակարգերը և կապի ծառայությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված
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առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում դասախոսության և գործնական պարապմունքների մեթոդով`անմիջապես

համակարգչի վրա` գործողությունների քայլերը ցուցադրելու միջոցով, օգտագործվում է

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, պրոյեկցիոն սարք, դիդակտիկ

պարագաներ և գործնական ու ինքնուրույն աշխատանքներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարողանալ  օպերացիոն համակարգերի միջավայրում կատարել ֆայլերի, թղթապանակների,

կանչագրերի և սկավառակների հետ տարբեր գործողություններ, աշխատել ստանդարտ

գրաֆիկական և տեքստային խմբագրիչներով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում ստանդարտ ծրագրերի թողարկումը և աշխատանք նրանց հետ,

2) ճիշտ է ստեղծում, պատճենում, տեղափոխում, վերանվանում և հեռացնում ֆայլեր,

թղթապանակներ, ծրագրերի կանչագրեր, դիտում հատկությունները,

3) ճիշտ է կատարում հեռացված օբյեկտների վերականգնման և զամբյուղի հատկությունների

կարգավորման աշխատանքները,

4) ճիշտ է կատարում ֆայլերի և թղթապանակների արխիվացումն ու ընդլայնումը,

5) ճիշտ է կատարում օպերացիոն համակարգի ստանդարտ և ուղեկցորդ (Windows Explorer, My

Computer) ծրագրերով աշխատանքներ,

6) ճիշտ է կատարում սկավառակների վրա ինֆորմացիայի պատճենման, տեղափոխման,

ֆորմատավորման և ստուգման աշխատանքները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին առաջադրվում է օպերացիոն համակարգի միջավայրում կատարել
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ֆայլերի, թղթապանակների, կանչագրերի և սկավառակների հետ տարբեր գործողություններ,

կատարել ֆայլերի և թղթապանակների արխիվացումն ու ընդլայնումը, սկավառակների վրա

պատճենել, տեղափոխել, ֆորմատավորել և ստուգել ինֆորմացիան:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ստանդարտ ծրագրերի թողարկումը: ֆայլերի, թղթապանակների, կանչագրերի և

սկավառակների հետ տարբեր գործողությունների կատարումը: Սկավառակների վրա

ինֆորմացիայի պատճենումը, տեղափոխումը, ֆորմատավորումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների

միջոցով` նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի

վրա` գործողությունների քայլերը ցուցադրելու

միջոցով, օգտագործվումէ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Օգտագործել տեքստի պատրաստման համար տարբեր ազգային տառատեսակներ, ստուգող,

վերականգնող և հակավիրուսային ծրագրեր, արխիվատորներ, կարգավորի

տարածաշրջանային ստանդարտները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ և վարժ է օգտագործում ստեղնաշարը,

2) ճիշտ է կատարում տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվության ստեղծման և մշակման
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գործողությունները,

3) ճիշտ է կատարում ֆայլերի հակավիրուսային ստուգման և վիրուսազերծման աշխա-

տանքները,

4) ճիշտ է կատարում արխիվացման (խտացման) և ընդլայնման գործողությունները,

5) ճիշտ է տեղադրում ծրագրեր, դրայվերներ, հաստատում տարածաշրջանային ստան-

դարտները,

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի անվտանգության և ինֆորմացիայի պահպանման

կանոնները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին առաջադրվում է համակարգչի օգնությամբ ստեղծել տեքստային և գրաֆիկական

տեղեկատվություն, կատարել վիրուսազերծման աշխատանքներ, խտացնել կամ ընդլայնել

ֆայլը, տեղադրել որևէ ծրագիր, դրայվեր, ցույց տալ աշխատանքի անվտանգության և

ինֆորմացիայի պահպանման կանոնները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տեքստային և գրաֆիկական տեղեկատվության ստեղծումը և մշակումը: Հակավիրուսային

ստուգումը և վիրուսազերծումը: Արխիվացումը և ընդլայնումը: Ծրագրերի, դրայվերների

տեղադրումը: Տարածաշրջանային ստանդարտները: Ախատանքի անվտանգուան և

ինֆորմացիայի տեղադրման կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը համարվում է բավարար, եթե ուսանողը անսխալ կատարում է վերը

նշված հանձնարարությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների
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միջոցով` նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի

վրա` գործողությունների քայլերը ցուցադրելու

միջոցով, օգտագործվումէ մասնագիտական ուսումնական գրականություն, մեթոդական

ձեռնարկներ, պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 6 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԳՈԾԱՐԱՐ  ԳՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-037

Մոդուլի նպատակը Ուսանողներին սովորեցնել տեքստային խմբագրիչների դերը որպես ինֆորմացիայի

ստեղծման, մշակման, խմբագրման և պահպանման հիմնական միջոց, որոնք կիրառվում են

համակարգչային գրագրության կազմակերպման համար, ինչպես նաև գործարար

գրագրության ապահովման և հաղորդակցության միջոցները ցանցային միջավայրում,

զանգվածային կիրառություն ունեցող խմբագրիչների ընդլայնված հնարավորությունները և

ներկայացումների պատրաստման հիմնադրույթներն ու գործնական կիրառությունները

ինֆորմացիայի մշակումը ավտոմատացնելու համար:

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում` 16 ժամ

Գործնական աշխատանք՝56 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-036
«Օպերացիոն համակարգեր» մոդուլը:
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ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել տեքստային խմբագրիչների փուլերը և դերը որպես ինֆորմացիայի ստեղծման,

մշակման, խմբագրման և պահպանման հիմնական միջոց, կատարել տեքստերի մշակում,

2)պատրաստել գործարարական փաստաթղթերի նմուշներ, կատարել տեքստի և փաստաթղթի

ձևավորման աշխատանքներ, կատարել հղումներ ցանցային տպիչին կամ ցանցի որևէ

համակարգչին,

3)կատարել փաստաթղթերի կրճատ ներկայացում` օգտագործելով ստեղծած կամ ստացած

որևէ փաստաթուղթ և ցուցադրել ներկայացումների խմբագրիչով,

4) կատարել փաստաթղթերի ստացում և առաքում ֆաքսիմիլային ապարատների միջոցով,

հեռախոսագծերի օգնությամբ, internet մոլորակային համակարգչային ցանցի, էլեկտրոնային

փոստի հատուկ ծառայությամբ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել տեքստային խմբագրիչների փուլերը և դերը որպես ինֆորմացիայի ստեղծման,

մշակման, խմբագրման և պահպանման հիմնական միջոց, կատարել տեքստերի մշակում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ինֆորմացիայի ստեղծման, մշակման, խմբագրման և պահպանման

հիմնական միջոցները,

2) կարողանում է մշակել տեքստեր,

3) ճիշտ է ներկայացնում տեքստերի մուտքագրման ու պահպանման միջոցները որպես

տեքստային տարբեր ֆորմատի փաստաթղթեր, որպես նմուշ,

4) ճիշտ է իրականացնում տեքստերի ձևավորման հրամանները, տառատեսակների ներկայա-

ցումը տարբեր ոճերով ու չափերով, տառերի և տողերի միջև հեռավորությունների,
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սահմանների, լուսանցքների տեղադրման ու փոփոխման հրամանները, տողերի դասավորման

հրամանները,

5) ճիշտ է իրականացնում փաստաթուղթը տարբեր գրաֆիկական պատկերներով ու

սիմվոլներով ձևավորելու հրամաններն ու գործիքները,

6) ճիշտ է ներկայացնում տարբեր օգնող ծրագրերի հետ կապ ապահովող տեղամասերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողը ստեղծում է պարզագույն տեքստային փաստաթուղթ և պահպանում տարբեր

ֆորմատներով կատարում է տեքստի մշակման, խմբագրման և ձևավորման, գրաֆիկական

պատկերների հետ պարզագույն և հիմնական աշխատանքները:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Ինֆորմացիայի ստեղծումը, մշակումը, խմբագրումը և պահպանումը: Տեքստերի ձևավորումը:

Տառատեսակներիոճի և չափերի ընտրությունը: Տառերի և տողերի միջև հեռավորությունների,

սահմանների, լուսանցքների տեղադրման ու փոփոխման հրամանները: Տողերի դասավորման

հրամանները: Փաստաթուղթը տարբեր գրաֆիկական պատկերներով ու սիմվոլներով

ձևավորումը: Տարբեր օգնող ծրագրերի հետ կապ ապահովող տեղամասերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Ուսուցումն իրականացվում է դասախոսության, գործնական պարապմունքների, ինքնուրույն

աշխատանքների միջոցով` ըստ թեմատիկ հաջորդականության և օգտագործվում է

ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, պրոեկցիոն սարք և դիդակտիկ

պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 14 ժամ
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ՈՒսումնառության արդյունք 2 Պատրաստել գործարարական փաստաթղթերի նմուշներ, կատարել տեքստի և փաստաթղթի

ձևավորման աշխատանքներ, կատարել հղումներ ցանցային տպիչին կամ ցանցի որևէ

համակարգչին

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տեքստային խմբագրիչի միջավայրում ֆայլերի ստեղծման ու պահպանման

գործողությունները, տեքստային խմբագրիչի գործիքների վահանակների, գործիքների

տեղադրումը և հեռացումը,

3) ճիշտ է ստեղծում պարզագույն տեքստային փաստաթղթեր և պահպանում տարբեր

ֆորմատներով, ինչպես նաև պատրաստում փաստաթուղթ` նմուշի հիման վրա,

4) ճիշտ է օգտագործում տարբեր ազգային տառատեսակները, ճիշտ է կատարում որևէ

փաստաթղթի տառերի, տողերի և պարբերությունների ձևավորում, ֆոնի տեղադրում,

5) ճիշտ է կատարում բազմաէջ փաստաթղթերի համարակալումը և էջախորագրերի

տեղադրումը, դիտումը տպելուց առաջ և էջերի պարամետրերի հաստատումը,

6) ճիշտ է կատարում պատճենման և տեղափոխման գործողությունները,

7) ճիշտ է տեղադրում փաստաթղթում նկար, սիմվոլ և օբյեկտ, կատարում փաստաթղթի

անհրաժեշտ ոճերով ձևավորման աշխատանքները, պատկերազարդում փաստաթուղթը

8) ճիշտ ներկայացնում և պահպանում է աշխատանքի անվտանգության և ինֆորմացիայի

պահպանման կանոնները,

9) ճիշտ է պատրաստում տարբեր քանակի սյուներով և տողերով աղյուսակներ, վարժ ներածում

է  տվյալներ և ձևավորում եզրագծման գործիքների օգտագործմամբ,

11) ճիշտ է պատրաստում գործարարական ձևանմուշներ,

12) ճիշտ է դասվորում գրաֆիկական պատկերը տեքստի շուրջ, տեքստը ճիշտ է  վերադասա-

վորում նկարի շուրջը, կատարում է տեքստի որոշակի հատվածի փնտրում և փոխարինում,
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13) ճիշտ է կատարում ուղղագրության ստուգման, սխալի հայտնաբերման և ուղղման, ոճային

սխալների հրամանները  (անգլերեն և ռուսերեն տեքստերում), ավտոուղղման և ավտոտեքստի

տեղադրման գործողությունները,

14) ճիշտ է օգտագործում տպիչը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողն ըստ առաջադրանքի պատրաստում է գործարարական փաստաթղթերի նմուշներ,

կատարում տեքստի և փաստաթղթի ձևավորման աշխատանքներ և վերջնական արդյունքը

տպում է թղթի վրա:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տեքստային խմբագրիչի միջավայրում ֆայլերի ստեղծումն ու պահպանումը: Տեքստային

խմբագրիչի գործիքների վահանակների, գործիքների տեղադրումը և հեռացումը: Տեքստային

փաստաթղթերի ստեղծումը և պահպանումը տարբեր ֆորմատներով: Տարբեր ազգային

տառատեսակների ընտրությունը: Փաստաթղթի տառերի, տողերի և պարբերությունների ձևա-

վորումը: Ֆոնի տեղադրումը: Փաստաթղթերի համարակալումը և էջախորագրերի տեղադրումը:

Դիտումը տպելուց առաջ: Էջերի պարամետրերի հաստատումը: Աղյուսակների պատրաստումը

և դրանց մեջ տվյալների տեղադրումը: Աղյուսակների ձևավորումը: Գործարարական

ձևանմուշների պատրաստումը: Գրաֆիկական պատկերի դասավորումը տեքստի շուրջ: Տեքստի

դասավորումը նկարի շուրջը: Տեքստի որոշակի հատվածի փնտրումը և փոխարինումը,

Ուղղագրության ստուգումը, սխալի հայտնաբերումը և ուղղումը, ոճային սխալների հրամանները

: Ավտոուղղումը և ավտոտեքստի տեղադրումը: Տպիչի օգտագործումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Ուսուցանումն իրականացվում է դասախոսության, գործնական պարապմունքների և



193

ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով, ըստ թեմատիկ հաջորդականության: Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 18 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել փաստաթղթերի կրճատ ներկայացում` օգտագործելով ստեղծած կամ ստացած որևէ

փաստաթուղթ և ցուցադրել ներկայացումների խմբագրիչով

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տրված փաստաթղթի կրճատումը,

2) ճիշտ է ստեղծում դրվագները և նրանց հաջորդականությունը, կազմակերպում դրվագների
անցումները և նրանց ավտոմատ կատարումը, փոխում դրվագների հաջորդականությունը,

3) ճիշտ է տեղադրում անհրաժեշտ էֆեկտները և կցում ձայնային ուղեկցում,

4) ճիշտ է պահպանում ներկայացումը առանձին ֆորմատներով,

5) ճիշտ է կատարում հոլովակի ստանդարտ ձևավորման  միջոցները,

6) ճիշտ է կատարում գրաֆիկական պատկերներով ձևավորում:

Գնահատման միջոցը Ուսանողն ըստ առաջադրանքի պատրաստում է ստեղծած կամ ստացած որևէ

փաստաթթի կրճատ ներկայացում և արդյունքը ներկայացնում է ներկայացումների խմբագրիչ-

ով:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Փաստաթղթի կրճատումը: Դրվագների հետ գործողութունները: Էֆֆեկտների տեղադրումը և

ձայնային ուղեկցումը: Առանձին ֆորմատներով ներկայացման պահպանումը: Հոլովակի
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ստանդարտ ձևավորման միջոցները: Գրաֆիկական պատկերներով ձևավորումը:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողությունների քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, գործնական պարապմունքների և

ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով, ըստ թեմատիկ հաջորդականության: Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 2 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 4. Կատարել փաստաթղթերի ստացում և առաքում ֆաքսիմիլային ապարատների միջոցով, հեռա-

խոսագծերի օգնությամբ, Internet մոլորակային համակարգչային ցանցի, էլեկտրոնային փոստի

հատուկ ծառայությամբ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում գործարար գրագրության և հաղորդակցության հիմնադրույթները,

2) ճիշտ է կատարում փաստաթղթերի ստացման և առաքման գործողությունները,

3) ճիշտ է կարողանում օգտվել Internet մոլորակային համակարգչային ցանցի, էլեկտրոնային

փոստի հատուկ ծառայությունից,

4) ճիշտ է կատարում փաստաթղթերի ստացման և առաքման ձևերը ֆաքսիմիլային

ապարատների միջոցով,

5) ճիշտ է կատարում WWW հատուկ ծառայությունում գրանցված տարբեր թեմաներին

առընչվող փաստաթղթերին դիմելու ձևերը, ծառայություններում գործարարական բնույթի
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տեղեկատվության ստացման սկզբունքները,

6) ճիշտ է կատարում տեղային ցանցի մասնակիցների միջև փաստաթղթերի փոխանակության

ապահովման, ինչպես նաև դրանց համատեղ մշակման մեթոդները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողն ըստ առաջադրանքի ֆաքսիմիլային ապարատների միջոցով, հեռախոսագծերի

օգնությամբ, Internet մոլորակային համակարգչային ցանցի, էլեկտրոնային փոստի հատուկ

ծառայությամբ ցուցադրում է փաստաթղթի ստացումն ու առաքումը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

գործարար գրագրության և հաղորդակցության հիմնադրույթները: Փաստաթղթերի ստացումը և

առաքումը: Internet համակարգչային ցանցի էլեկտրոնային փոստի հատուկ ծառայությունը:

Փաստաթղթերի ստացումը և առաքումը ֆաքսիմիլային ապարատների միջոցով: WWW հատուկ

ծառայությունում գրանցված տարբեր թեմաներին առընչվող փաստաթղթերին դիմելու ձևերը,

ծառայություններում գործարարական բնույթի տեղեկատվության ստացման սկզբունքները:

Տեղային ցանցի մասնակիցների միջև փաստաթղթերի փոխանակության ապահովման, դրանց

համատեղ մշակման մեթոդները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողությունների քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, գործնական պարապմունքների և

ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով, ըստ թեմատիկ հաջորդականության: Ուսուցման

ընթացքում օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ
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Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-038

Մոդուլի նպատակը Ուսանողներին սովորեցնել էլեկտրոնային աղյուսակների պատրաստման, թվային արժեքների

հետ թվաբանական գործողությունների կատարման խնդիրները, ինչպես նաև տվյալների

դասակարգման, բազմաէջ և բազմաթերթ աղյուսակների հետ աշխատելու միջոցները,

աշխատանքների ժամանակային դիագրամների կազմումը,  հաշվարկային գործողությունների

ու տվյալների հետազոտության խնդիրները ավտոմատացման հիմնադրույթները:

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝

Տեսական ուսուցում` 18 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 36 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-037

«Փաստաթղթերի մշակման տեխնոլոգիա, գործարար գրագրություն և հաղորդակցություն»

մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել աղյուսակային խմբագրիչների կառուցվածքը, էլեկտրոնային աղյուսակների

պատրաստման, ձևավորման, տվյալների մուտքագրման և տարբեր տիպերի տվյալների հետ

աշխատանքի սկզբունքները,

2) կարողանալ կատարել էլեկտրոնային աղյուսակների և ձևերի մշակում, պահպանել որպես

նմուշ,

3)կարողանալ մակրոհրամանների կիրառմամբ կատարել տվյալների ավտոմատացված

մշակում և հետազոտում:
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Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել աղյուսակային խմբագրիչների կառուցվածքը, էլեկտրոնային աղյուսակների

պատրաստման, ձևավորման, տվյալների մուտքագրման և տարբեր տիպերի տվյալների հետ

աշխատանքի սկզբունքները

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աղյուսակների հետ օգտագործվող հրամանային մենյուի կետերը և

գործիքները,

2) ճիշտ է կատարում աշխատանքային թերթերի վերանվանումը, ավելացումը, հեռացումը,

տեղափոխումը, պահպանումը,

3) ճիշտ է կատարում աղյուսակներում տարբեր տիպերի տվյալների մուտք, խմբագրում և

աղյուսակի ձևավորում,

4) ճիշտ է կատարում աղյուսակների վանդակների ֆորմատավորման և եզրագծման

գործողությունները,

5) ճիշտ է կառուցում տարատեսակ գրաֆիկներ ու դիագրամներ,

6) ճիշտ է հաստատում ինֆորմացիայի անվտանգության ռեժիմները, դիտարկում տպելուց

առաջ և տպում,

7) ճիշտ է կատարում նույնատիպ ավտոլրացման, ավտոլցման, հաճախակի կրկնվող

ցուցակների ստեղծման կարգը,

8) ճիշտ է կատարում ամսաթվային, թվային տվյալներ պարունակող վանդակների

ֆորմատավորման գործողությունները,

9) ճիշտ է ներկայացնում սխալների հաղորդագրությունները:

Գնահատման միջոցը Արդյունքը կհամարվի բավարար, եթե ուսանողը կարողանա ճիշտ պատրաստել տարբեր
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քանակի սյուներով և տողերով աղյուսակներ, վարժ ներածել տվյալներ և ձևավորել եզրագծման

գործիքների օգտագործմամբ, կատարել թվային արժեքներ պարունակող վանդակների հետ

թվաբանական գործողություններ` ներկառուցված ֆունկցիաների օգնությամբ, վարժ աշխատել

աղյուսակների, վանդակների ու նրանց տվյալների հետ, կառուցել գրաֆիկներ և դիագրամներ,

կատարել տեքստի որոշակի հատվածի փնտրման, փոխարինման գործողություններ, ինչպես

նաև ստանալ և առաքել փաստաթուղթը, ընտրել անհրաժեշտ գործիքները, հաստատել

փաստաթղթի սահմանները, ոճերը, օգտագործի դիագրամների կառուցիչը:

Ուսանողին հանձնանարվում է համակարգչի միջոցով կոնկրետ առաջադրանքի վրա բացատրել

աղյուսակային խմբագրիչների կառուցվածքը, աղյուսակներում տարբեր տիպերի տվյալների

մուտքագրումներ, խմբագրում, աղյուսակի ձևավորում անել, կատարել ամսաթվային, թվային

տվյալներ պարունակող վանդակների ֆորմատավորում, կառուցել տարատեսակ

գրաֆիկ կամ դիագրամ, հաստատել ինֆորմացիայի անվտանգության ռեժիմները, դիտարկել և

տպել:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աղյուսակների հետ օգտագործվող հրամանային մենյուի կետերը և գործիքները:

Աշխատանքային թերթերի վերանվանումը, ավելացումը, հեռացումը, տեղափոխումը,

պահպանումը: Աղյուսակներում տարբեր տիպերի տվյալների մուտքագրումը, խմբագրումը :

Աղյուսակի ձևավորումը: Աղյուսակների վանդակների ֆորմատավորումը և եզրագծումը:

Գրաֆիկների ու դիագրամների կառուցումը: Ինֆորմացիայի անվտանգության ռեժիմները,

դիտարկումը տպելուց առաջ, տպումը: Ավտոլրացման, ավտոլցման, հաճախակի կրկնվող

ցուցակների ստեղծման կարգը: Ամսաթվային, թվային տվյալներ պարունակող վանդակների
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ֆորմատավորումը: Սխալների հաղորդագրությունները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Արդյունքի ուսուցումը կատարվելու է գործնական և ինքնուրույն աշխատանքների

միջոցով: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կարողանալ կատարել էլեկտրոնային աղյուսակների և ձևերի մշակում, պահպանել որպես նմուշ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է պատրաստում տարբեր քանակի սյուներով և տողերով աղյուսակներ, վարժ ներածում

տվյալներ և ձևավորում եզրագծման գործիքների օգտագործմամբ,

2) ճիշտ է կատարում թվային արժեքներ պարունակող վանդակների հետ թվաբանական

գործողություններ ներկառուցված ֆունկցիաների օգնությամբ,

3) ճիշտ է կատարում աղյուսակների ստեղծման և մշակման գործողությունները որևէ

գործարարական փաստաթղթի պատրաստման օրինակի վրա,

4) կարողանում է ստեղծել բազմաթերթ աշխատանքային գիրք և թերթերը անվանափոխել

առաջադրանքի համապատասխան անուններով,

5) ճիշտ է կատարում էլեկտրոնային աղյուսակի անհրաժեշտ ոճերով ձևավորման աշխա-

տանքները, բազմաէջ փաստաթղթերի համարակալումը,

6) ճիշտ է ցուցադրում միաժամանակ տարբեր աշխատանքային թերթերը և կապ հաստատում

թերթերի միջև և ցույց է տալիս մի թերթի կապված վանդակում կատարված փոփոխության
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հետևանքով տեղի ունեցող փոփոխությունը մյուս թերթի համապատասխան վանդակում,

7) ճիշտ է պահպանում աղյուսակը որպես նմուշ հետագա օգտագործման համար:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին հանձնարարվում է պատրաստել էլեկտրոնային աղյուսակ, ներածել տվյալներ,

կատարել թվաբանական գործողություններ, ստեղծել բազմաթերթ աշխատանքային գիրք և

թերթերը անվանափոխել առաջադրանքի համապատասխան

անուններով, համարակալել բազմաէջ փաստաթղթերը:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աղյուսակների պատրաստումը, դրանց մեջ տվյալների ներառումը և եզրագծման գործիքների

օգտագործմամբձևավորումը: Ներկառուցված ֆունկցիաների օգնությամբ թվային արժեքներ

պարունակող վանդակներիմեջ թվաբանական գործողությունների կատարումը: Բազմաթերթ

աշխատանքային գրքի ստեղծումը, դրա թերթերի անվանափոխումը: Էլեկտրոնային աղյուսակի

անհրաժեշտ ոճերով ձևավորումը: Բազմաէջ փաստաթղթերի համարակալումը: Տարբեր

աշխատանքային թերթերի միաժամանակյա ցուցադրումը, դրանց միջև կապի հաստատում:

Աղյուսակի պահպանումը որպես նմուշ:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Յուրաքանչյուր ուսանող պետք է կատարի և իմանա էլեկտրոնային աղյուսակի մշակման

տեխնոլոգիային առնչվող ցանկացած հարց: Ուսուցման ընթացքում անհրաժեշտ կլինի

օգտագործել տիպային փաստաթղթերի նմուշներ, գրականություն, մեթոդական ուղեցույց, և

այլն: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ, պրոյեկցիոն

սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ
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Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ
ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կարողանալ մակրոհրամանների կիրառմամբ կատարել տվյալների ավտոմատացված մշակում

և հետազոտում

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է կատարում տողերի, սյուների տեղադրումը, հեռացումը, թաքցնումը և խմբավորումը,

2) ճիշտ է կատարում տրված աղյուսակում պահանջվող դասակարգման գործողությունը,

3) ճիշտ է կատարում աղյուսակում տվյալների զտման գործողությունը տարբեր պայմանների

միջոցով,

4) ճիշտ է կազմակերպում միջանկյալ արդյունքների որոշման քայլերը,

5) ճիշտ է կատարում պայմանով ֆորմատավորում,

6) ճիշտ է տեղադրում տվյալների մուտքի արգելման ռեժիմը,

7) ճիշտ է տեղադրում էջի պարամետրերը, էջախորագրերը, համարակալում և դիտարկում

տպելուց առաջ,

8) ճիշտ է սառեցնում տողը կամ սյունը, թաքցնում, խմբավորում վանդակները,

9) ճիշտ է օգտագործում տպիչը էլեկտրոնային աղյուսակները տպելիս,

10) պահպանում է աշխատանքի և ինֆորմացիայի անվտանգության ապահովման կանոնները:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին առաջադրվում է տեղադրել տող, սյուն, հեռացնել կամ թաքցնել այն, տարբեր

պայմանների միջոցով կատարում աղյուսակում տվյալների զտման գործողությունը և

ընդհանրապես մակրոհրամանների կիրառմամբ կատարել տվյալների ավտոմատացված

մշակում և հետազոտում:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Տողերի, սյուների տեղադրումը, հեռացումը, թաքցնումը և խմբավորումը: Աղյուսակում

դասակարգման գործողությունը: Տվյալների զտումը: Միջանկյալ արդունքների որոշումը:
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Ֆորմատավորումը: Տվյալների մուտքի արգելման ռեժիմի տեղադրումը: Էջի պարամետրերը,

էջախորագրերը, համարակալումը և դիտարկումը տպելուց առաջ: Տողի , սյունի կամ

վանդակների սառեցնումը, թաքցնումը, խմբավորումը: Էլեկտրոնային աղյուսակները

տպելիստպիչի օգտագործման ձևը: Աշխատանքի և ինֆորմացիայի անվտանգության

ապահովման կանոնները:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողությունների քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, սխեմաներ,

պլակատներ: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 6 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 12 ժամ

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱԶԱՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ»

Մոդուլի դասիչը ԳԾԹ -5-14-039

Մոդուլի նպատակը Ուսանողներին սովորեցնել տվյալների բազաների ստեղծման, մշակման, նրանց սպասարկման

և կազմակերպման հիմնական փուլերը, գործնական բնույթ կրող աղյուսակներում տարբեր

տիպերի տվյալների մուտքագրման, նրանց տվյալների ու հատկանիշների ընտրության, թվային

արժեքների հետ թվաբանական գործողությունների կատարման խնդիրները, ինչպես նաև

տվյալների դասակարգման և զտման: Իրար հետ կապված երկչափ աղյուսակների մեջ

փոփոխության, նրանց կապերի տեղադրման գործընթացը:
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Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝

տեսական ուսուցում` 12 ժամ

գործնական աշխատանք՝ 24 ժամ

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար ուսանողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԳԾԹ -5-14-038

«լեկտրոնային աղյուսակների մշակում» մոդուլը:

ՈՒսումնառության արդյունքները 1)ներկայացնել ռելյացիոն տվյալների բազայի ստեղծման փուլերը և աշխատանքի սկզբունքը,

2)ստեղծել բազա, օգտագործել աղյուսակների հետ աշխատելու միջոցները: ստանալ տեղեկա-

տվություն կապերի օգնությամբ,

3) կատարել աղյուսակների մեջ տվյալների ավելացման և մշակման  գործողություններ:

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար  սահմանված

կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովումն է:

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել ռելյացիոն տվյալների բազայի ստեղծման փուլերը և աշխատանքի սկզբունքը

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում բազայի ստեղծման փուլերը,

2) ճիշտ է տեղադրում և ներկայացնում գործիքների տողերը,

3) կարողանում է ստեղծել աղյուսակներ, կազմել հարցումներ, հաշվետվություններ և այլ ձևեր,

4) ճիշտ է կատարում տվյալների դասակարգման և զտման, տվյալների պահպանման

գործողությունները,

5) ճիշտ է կատարում իրար հետ կապված երկչափ աղյուսակների մեջ փոփոխության, նրանց

կապերի տեղադրման գործընթացը և տիպերը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին հանձնարարվում է ցուցադրել տվյալների բազայի ստեղծման փուլերը` ստեղծելով

պայմանական անհատական տվյալների բազա, դասակարգել, զտել և պահպանել տվյալները:
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Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բազայի ստեղծումը: Գործիքների տողերի տեղադրումը: Աղյուսակների ստեղծումը:

հարցումների և հաշվետվությունների կազմումը: Տվյալների դասակարգումը, զտումը,

պահպանումը: Իրար հետ կապված երկչափ աղյուսակների մեջ փոփոխությունների

կատարումը, նրանց կապերի տեղադրման գործընթացը և տիպերը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողությունների քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, գործնական և ինքնուրույն

աշխատանքներ: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ստեղծել բազա, օգտագործել աղյուսակների հետ աշխատելու միջոցները: Ստանալ տեղեկա-

տվություն կապերի օգնությամբ

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ստեղծում բազա, ընտրում դաշտերի տվյալի տիպերը և հատկանիշները,

2) ճիշտ է  մուտքագրում աղյուսակը,

3) ճիշտ է կապում դաշտերը ինֆորմացիայի ավտոմատ մուտքագրման համար,

4) ճիշտ է ստեղծում հղումներ այլ աղյուսակներին, ֆայլերին կամ ինտերնետային էջերին,

5) ճիշտ է ստեղծում հարցումներ տարբեր պայմանների միջոցով,

6) ճիշտ է ներկայացնում տեղեկություններ հաշվետվությունների միջոցով,
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7) ճիշտ է ստեղծում ձևեր նոր ինֆորմացիայի մուտքագրման համար,

8) ճիշտ է կապում աղյուսակներ` տարբեր տիպերով,

9) ճիշտ է կատարում հաշվարկներ բանաձևերի օգնությամբ:

Գնահատման միջոցը Ուսանողն ըստ առաջադրանքի ստեղծում է բազա, օգտագործում աղյուսակների հետ

աշխատելու միջոցները, ներկայացնում տեղեկություններ հաշվետվությունների միջոցով,կապում

աղյուսակներ` տարբեր տիպերով, կատարում հաշվարկներ բանաձևերի օգնությամբ:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Բազայի ստեղծումը, դաշտերի տվյալի տիպերը և հատկանիշները: Աղյուսակի մուտքագրումը:

ինֆորմացիայի ավտոմատ մուտքագրման համարդաշտերի կապումը: Այլ աղյուսակներին,

ֆայլերին կամ ինտերնետային էջերին հղումները: Հարցումների, հաշվետվությունների

ստեղծումը: Նոր ինֆորմացիայի մուտքագրման համարձևերի ստեղծում: Աղյուսակների

կապումը: Բանաձևերի օգնությամբ հաշվարկներ կատարելը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողություններըի քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, գործնական և ինքնուրույն

աշխատանքներ: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կատարել աղյուսակների մեջ տվյալների ավելացման և մշակման  գործողություններ
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Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է տեղադրում և հեռացնում աղյուսակի մեջ տողեր, սյուներ և տվյալներ,

2) ճիշտ է ֆորմատավորում աղյուսակը,

3) ճիշտ է կատարում էջերի պարամետրերի փոփոխություն և հաստատում,

4) ճիշտ է զտում և դասակարգում աղյուսակը:

Գնահատման միջոցը Ուսանողին առաջադրվում է ստեղծել աղյուսակ, նրա մեջ տողեր, սյուներ և ներմուծել տվյալներ,

ֆորմատավորել աղյուսակը, կատարել պարամետրերի փոփոխություններ, զտել և դասակարգել:

Արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասներն են՝

Աղյուսակի մեջ տողեր, սյուներ և տվյալներտեղադրելը և հեռացնելը: Աղյուսակի

ֆորմատավորումը: Էջերի պարամետրերի փոփոխությունը և հաստատումը: Աղյուսակի զտումը

և դասակարգումը:

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է կատարում հանձնարարված

առաջադրանքները:

Մեթոդաբանությունըև ռեսուրսները Նյութի մատուցում և բացատրում անմիջապես համակարգչի վրա` գործողությունները, քայլերը

ցուցադրելու միջոցով, մասնագիտական գրականություն, գործնական և ինքնուրույն

աշխատանքներ: Օգտագործվում է ուսումնական գրականություն, մեթոդական ձեռնարկներ,

պրոյեկցիոն սարք և դիդակտիկ պարագաներ:

ՈՒսուցման երաշխավորված ժամաքանակը Տեսական ուսուցում` 4 ժամ

Գործնական աշխատանք՝ 8 ժամ


